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DECIZIE 
din 11 martie 2020 

cauza nr. 01/20 
 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Svetlana DOLTU  – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Victorina LUCA – membră  
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 
 
au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise și verbale ale 
petiționarului: XXXXXX 
reclamaților: Primăria Zîmbreni, r-nul Ialoveni; Centrul de Sănătate Horeşti; Biblioteca 
Publică Zîmbreni; Oficiul Poştal Zâmbreni; Consiliul Local Zâmbreni; ÎS Poşta Moldovei 
părţii interesate: Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi și 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele 
 

I. Obiectul plângerii 
Discriminare pe criteriu de dizabilitate privind accesul persoanelor la serviciile oferite 
de autorităţile publice.   

 
II. Admisibilitatea obiectului plângerii  

       Plângerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 
121/2012 şi nu ridică excepţii de inadmisibilitate prevăzute de pct. 42 din Regulamentul 
cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 
asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012. 

 
III.  Susținerile părților 

       Alegațiile petiționarului 
3.1 Petiționarul, persoană cu dizabilități locomotorii care se deplasează cu ajutorul fotoliului 

rulant, susține că este discriminat în acces la serviciile și bunurile disponibile publicului, 
deoarece nu poate avea acces fizic în încăperile instituțiilor de menire socială din 
localitate din cauza că aceste nu sunt amenajate corespunzător pentru accesul 
persoanelor cu mobilitate redusă. Petiționarul explică că drumul din ogradă pănă la cel 
central este acoperit cu pietriş, ceea ce nu-i permite să se deplaseze cu fololiul rulant. 
De asemenea, atenționează că transportul public nu are rampă, iar clădirea Primăriei, 
punctul medical, biblioteca şi Oficiul Poştal nu sunt accesibile. Petiționarul relatează 
despre un caz când o persoană a fost nevoit să aștepte ore în șir pentru a fi consultată 
de medic, deoarece nu era nimeni să îl ajute să acceadă în instituție. Totodată, susține 
că, nici în clădirea Oficiului Poştal Central din Chişinău, nu a avut acces, deoarece nu 
a putut accede de unul singur pe rampa din afara clădirii și a avut nevoie de însoţitor, 
iar pe cea din interior nu a putut urca nici cu însoţitor, sugerând că acestea nu sunt 
conforme cu standardele de accesibilitate. Petiționarul notează că lipsa accesibilității 
conduce la izolarea persoanelor cu dizabilități și nu le permite să participe, în condiții 
de egalitate cu ceilalți membri ai societății la activitățile cotidiene.  
 
Susținerile reclamaților 

3.2 Primăria comunei Zîmbreni informează că subiectul a fost examinat la ședința 
Consiliului Comunal Zîmbreni din 29.01.2020, unde au convenit ca Primăria să 
găsească posibilități pentru amenajarea clădirilor primăriei și bibliotecii publice. 
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3.3 Centrul de Sănătate Horești informează că, pentru îmbunătățirea accesului 
persoanelor cu dizabilități la serviciile medicale, se întreprind următoarele măsuri 
precum consultarea la domiciliul a persoanei care solicită acest fapt, inclusiv cu 
posibilitatea de colectare a analizelor. De asemenea, a informat că, în timp de 2 luni, 
în holul de la primul etaj va fi delimitat un spațiu pentru consultarea persoanelor cu 
dizabilități, iar în timp de 1 lună va fi renovată rampa de acces la etajul 1 al OMF 
Zâmbreni. Totodată, a atenționat asupra necesității intervenirii pe lângă Consiliul 
Raional care este fondatorul serviciilor medicale de medicină primară în raion, care ar 
trebui să aloce suficiente resurse financiare pentru accesibilizarea clădirii centrului de 
sănătate.  

3.4 ÎS Poșta Moldovei a informat că în Planul investițional al întreprinderii pentru anul 2020 
este inclusă construcția căilor de acces în oficiile poștale pentru persoanele cu 
dizabilități. Totodată, s-a comunicat că, în termen de 2 luni, rampa de acces pentru 
persoanele cu dizabilități în Oficiul Poștal Zâmbreni va fi construită.  
 
Susţinerile părţii interesate 

3.5 Partea interesată, Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, a declarat că 
susține cererea petiționarului, atenționând asupra pasivității instituțiilor vizate de a 
întreprinde măsuri odată ce au fost sesizate, activizându-se doar după ce petiționarul 
s-a adresat la Consiliu. De asemenea, a făcut referire la Programul Național de 

incluziune adoptat prin Hotărârea Guvernului 7232017, obiectivul nr. 6., pct. 6.2. 

conform căruia fiecare instituție publică până în anul 2022, trebuie să efectueze o 
evaluare a gradului de accesibilitate a infrastructurii în baza unui chestionar tehnic 
elaborat de către autoritățile responsabile în domeniul construcțiilor, care este 
Ministerul Economiei și Infrastructurii. Totodată, a notat că, potrivit pct 6.3, autoritățile 
locale trebuiau să elaboreze și să aprobe programe locale în ceea ce privește 
construcțiile, transporturile în vederea asigurării accesibilității persoanelor cu 
dizabilități. 

IV. Dreptul național și internațional relevant 
4.1 Constituția Republicii Moldova prin art. 16 alin. (2) prevede că toţi cetăţenii 

Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de 
rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere 
sau de origine socială; art. 47 alin. (1) Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice 
om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi 
familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi 
serviciile sociale necesare. 

4.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 la art. 1 alin. (1) stabilește că 
scopul prezentei legi este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea 
egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, 
economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, 
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, 
opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar; art. 2 oferă definiția discriminării 
ca fiind orice deosebire, excludere, restricţie ori preferinţă în drepturi şi libertăţi a 
persoanei sau a unui grup de persoane, precum şi susţinerea comportamentului 
discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta lege sau pe criterii 
presupuse; acomodare rezonabilă – orice modificare sau adaptare necesară şi 
adecvată, într-un caz particular, care nu impune o sarcină disproporţionată sau 
nejustificată atunci cînd este nevoie pentru a asigura unei persoane, în cazurile stabilite 
de lege, exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în condiţii de egalitate cu 
ceilalţi; art. 3 stabilește că subiecţi în domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi 
juridice din domeniul public şi privat; art. 8 este interzisă orice formă de discriminare 
privind accesul persoanelor la servicii şi bunuri disponibile publicului. 

4.3 Condul contravențional la art. 177 alin. (2) lit. i1) stabilește că neasigurarea 
amenajării adecvate, conform normativelor în vigoare, a clădirilor, instalaţiilor și 
încăperilor, inclusiv a celor de locuit, pentru a asigura accesul şi folosirea lor de către 
persoanele cu dizabilităţi se sancționează cu amendă de la 36 la 60 de unități 
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități 
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convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 180 la 
240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice; art. 4082 alin. (1) prevede că 
contravenţia prevăzută la art. 177 se constată şi se examinează de către Agenţia pentru 
Supraveghere Tehnică. 

4.4 Legea cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60/2012 la 
art. 7 alin. (1) statuează că persoanele cu dizabilităţi pot participa efectiv şi deplin la 
viaţa politică şi cea publică în condiţii de egalitate cu ceilalţi cetăţeni; art. 8 alin. (8) 
stipulează că pentru asigurarea egalităţii şi eliminarea discriminării persoanelor cu 
dizabilităţi, statul promovează măsuri de adaptare rezonabilă; art. 17 alin. (1) prevede 
că în scopul asigurării unei vieţi independente persoanelor cu dizabilităţi, autorităţile 
publice centrale şi locale, organizaţiile nonguvernamentale, agenţii economici, 
indiferent de forma de organizare juridică, în funcție de competenţele lor funcţionale, 
evaluează situaţia în domeniu şi întreprind măsuri concrete pentru a facilita accesul 
persoanelor cu dizabilităţi, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transport, 
la informaţie şi la mijloacele de comunicare, inclusiv la tehnologia informaţiei şi la 
comunicaţiile electronice, la alte utilităţi şi servicii deschise sau furnizate publicului, atât 
în localităţile urbane, cît şi în localităţile rurale, în conformitate cu normativele în 
vigoare; alin. (2) stipulează că identificarea şi eliminarea obstacolelor/barierelor faţă de 
accesul deplin al persoanelor cu dizabilităţi trebuie aplicate în special la clădiri, drumuri, 
mijloace de transport şi alte utilităţi interioare şi exterioare, inclusiv şcoli, case, instituţii 
publice şi locuri de muncă, la serviciile de informare şi comunicare, inclusiv serviciile 
electronice şi de urgenţă, de asemenea la alte utilităţi şi servicii publice; alin. (3) 
stabileşte că proiectarea şi dezvoltarea bunurilor, serviciilor, echipamentelor şi 
utilităţilor se fac în baza designului universal, care presupune o adaptare minimă şi la 
cel mai scăzut cost a acestora, astfel încât ele să răspundă nevoilor specifice ale 
persoanelor cu dizabilităţi; art. 18 alin. (1) prevede că nu se admite proiectarea şi 
construirea centrelor populate, formarea cartierelor de locuit, elaborarea soluţiilor de 
proiect, construcţia şi reconstrucţia clădirilor, instalaţiilor, complexelor şi comunicaţiilor, 
de asemenea producerea sau achiziția mijloacelor de transport public urban, a 
mijloacelor de informare şi de telecomunicaţii fără amenajarea acestor obiective şi 
mijloace în aşa mod încît persoanele cu dizabilităţi să aibă acces la ele şi să le poată 
utiliza; alin. (2) statuează că autorităţile responsabile au obligaţia să autorizeze 
funcţionarea obiectelor de utilitate publică specificate la alin. (1) numai în condiţ iile 
respectării normativelor în domeniu, astfel încât persoanele cu dizabilităţi să aibă la ele 
un acces neîngrădit; art. 26 stabileşte că persoanele cu funcţii de răspundere, 
întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile indiferent de forma de proprietate, care nu 
îndeplinesc prevederile prezentei legi în ceea ce priveşte eliminarea barierelor 
existente și amenajarea adecvată, conform normativelor în vigoare, a clădirilor, 
instalaţiilor şi încăperilor, inclusiv a celor de locuit, a mijloacelor de transport în comun, 
a mijloacelor de informare și de telecomunicaţii, a obiectivelor culturale, turistice, a 
complexelor (sălilor) sportive şi a altor obiecte ale infrastructurii sociale pentru a asigura 
accesul la ele şi utilizarea lor de către persoanele cu dizabilităţi poartă răspundere în 
conformitate cu Codul contravenţional. 

4.5 Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006 la art. 14 alin. (2) lit. b) 
prevede că consiliul local administrează bunurile domeniului public şi ale celui privat 
ale satului (comunei), oraşului (municipiului); f) decide asupra lucrărilor de proiectare, 
construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ în 
condiţiile Legii cu privire la locuinţe, precum şi a întregii infrastructuri economice, 
sociale şi de agrement de interes local; n) aprobă decizia bugetară anuală, precum şi 
decizii privind modificarea bugetului local; art. 29 alin. (1) lit. g) primarul în teritoriul 
administrat răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi 
celui privat ale satului (comunei), oraşului (municipiului), în limitele competenţei sale; 
lit. s) asigură elaborarea planului general de urbanism şi a documentaţiei de urbanism 
şi amenajare a teritoriului şi le prezintă spre aprobare consiliului local, în condiţiile legii; 
art. 40 alin. (2) lit f) contribuie la elaborarea proiectului de buget al unităţii 
administrativ-teritoriale pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a 
bugetului, care urmează să fie prezentate de primar spre examinare consiliului local; 
lit. g) asigură executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu 
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deciziile consiliului local, şi respectarea prevederilor legale; art. 43 alin. (1) lit. 
b)  consiliul raional aprobă decizia bugetară anuală, precum şi deciziile privind 
modificarea bugetului raional; lit. c  decide privind administrarea bunurilor domeniilor 
public şi privat ale raionului; lit. g) decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, 
întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ în condiţiile Legii cu 
privire la locuinţe, precum şi altor obiective din domeniul economic, social, comunal şi 
de agrement de interes raional; art. 53 alin. (1) lit. h) preşedintele raionului asigură 
elaborarea proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale respective, întocmirea 
rapoartelor periodice şi anuale privind executarea bugetului şi le prezintă spre aprobare 
consiliului raional. 

4.6 Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995 la art. 6 lit. e) autorităţile administraţiei publice 
locale, pe teritoriul din subordine aprobă şi asigură implementarea planurilor strategice 
locale de dezvoltare a serviciilor de sănătate, a programelor locale de sănătate şi, în 
limitele posibilităţilor, participă la consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor 
medico-sanitare, fondate în condiţiile legii; art. 36 1 alin. (1) asistența medicală primară 
este tipul de asistență medicală universal accesibilă, orientat spre satisfacerea 
necesităților esențiale de sănătate ale individului, familiei și comunității; art. 364 alin. 
(3) cabinetul de medicină de familie este amplasat, de regulă, pe teritoriul practicii, 
având acces sporit pentru populația practicii respective. Activitățile medicale se pot 
desfășura la sediul cabinetului de medicină de familie, la domiciliul pacienților, în alte 
spații special amenajate și autorizate ori la locul solicitării, în cazul intervențiilor de 
primă necesitate, în cazul unor urgențe ori în cazul unui risc epidemiologic. 

4.7 Programului naţional de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru 
anii 2017-2022 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 723/2017 la pct. 3  Autorităţile 
administrației publice centrale responsabile urmează să prevadă anual mijloacele 
financiare necesare realizării acțiunilor incluse în Planul de acţiuni nominalizat; să 
întreprindă, în baza competenţelor funcționale, măsurile ce se impun pentru realizarea 
Programului naţional menţionat. pct. 4 se recomandă autorităților administraţiei publice 
locale să asigure, în limitele mijloacelor financiare planificate și aprobate, 
implementarea acțiunilor incluse în Planul de acţiuni nominalizat, conform cadrului legal 
și necesităților la nivel local; pct. 67 din program se menționează că implementarea 
eficientă a prezentului Program se bazează pe colaborarea strânsă dintre autoritățile 
administraţiei publice centrale și locale, instituțiile publice și private, organizaţiile 
societății civile, mass-media, mediul de afaceri, mediul academic și partenerii 
internaţionali de dezvoltare; pct. 69 din program stipulează că finanţarea acţiunilor 
prevăzute în prezentul Program se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor 
aprobate anual în aceste scopuri în bugetele autorităţilor publice implicate, precum şi 
din alte surse, conform legislației în vigoare. Pentru realizarea obiectivelor Programului, 
autoritățile responsabile vor asigura planificarea resurselor financiare în Cadrul Bugetar 
pe Termen Mediu şi în proiectul legii bugetului de stat pentru anii respectivi, vor 
întreprinde măsuri pentru a direcţiona activitatea organizațiilor necomerciale și a 
donatorilor spre domeniile neacoperite financiar din bugetul public naţional; pct 57 din 
program listează obiectivele specifice ale acestuia printre care sporirea accesului 
persoanelor cu dizabilități la servicii medicale, de abilitare, de reabilitare de calitate 
presupune următoarele acțiuni, inclusiv prin  asigurarea accesibilității la infrastructura 
instituțiilor medico-sanitare la necesitățile persoanelor cu dizabilități fizice și senzoriale 
(auz, văz) (obiectiv 3.11); precum asigurarea accesibilității la infrastructură, la 
transporturi, la informație și comunicații pentru persoanele cu dizabilități presupune 
următoarele acțiuni inclusiv prin elaborarea, aprobarea și implementarea unor 
programe naționale și locale în domeniile construcțiilor, transporturilor, informației și 
comunicațiilor privind asigurarea accesibilității persoanelor cu diferite tipuri de 
dizabilități (obiectiv 6.3).  

4.8 Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități la art. 9 alin. (1) stabilește 
că pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să ducă o viata independentă şi să 
participe deplin la toate aspectele vieţii, statele participante vor lua măsurile necesare 
pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi, în egală măsură cu alţi cetăţeni, la 
mediul fizic, la transport, inclusiv tehnologii şi sisteme informaţionale şi de comunicare 
şi la alte utilităţi şi servicii la care are acces publicul larg, atât în localităţile urbane, cât 
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şi în localităţile rurale. Aceste măsuri, care vor include identificarea şi eliminarea 
obstacolelor şi barierelor care împiedică accesul, persoanelor cu dizabilităţi se vor referi 
printre altele la: (a) clădiri, drumuri, mijloace de transport şi alte utilităţi interioare şi 
exterioare, inclusiv şcoli, case, instituţii şi locuri de muncă; (b) servicii de informare, 
comunicare şi alte servicii, inclusiv servicii electronice şi de urgenţă; alin. 2 Statele 
Participante vor lua măsurile necesare pentru a: (a) elabora, promulga şi monitoriza 
implementarea standardelor şi regulilor minime privind accesul la utilităţile şi serviciile 
libere sau destinate publicului larg; (b) garanta că organizaţiile private, care oferă 
utilităţi şi servicii libere sau destinate publicului larg, iau în consideraţie toate aspectele 
accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi; (c) oferi instruire părţilor interesate cu privire la 
problemele de accesibilitate a persoanelor cu dizabilităţi; (d) pune la dispoziţie în 
clădirile şi instituţiile deschise publicului larg, indicatoare în alfabetul Braille şi în formă 
simplă şi uşor de înţeles; (e) oferi asistenţă personală şi intermediari, inclusiv ghizi, 
cititori şi interpreţi profesionişti ai limbajului gesturilor, facilitarea accesului la clădiri şi 
la alte locuri deschise publicului. 

4.9 Comentariul General cu privire la accesibilitate nr. 2 din 2014 adoptat de 
Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități la pct. 25 notează că 
accesibilitatea vizează un grup de persoane, în timp de acomodarea rezonabilă vizează 
persoane individuale. Acest lucru înseamnă asigurarea accesibilității înainte de a primi 
o cerere individuală pentru a se folosi un loc sau un serviciu. Statale părți trebuie să 
stabilească standarde de accesibilitate, care trebuie să fie adoptate în urma consultării 
cu organizațiile persoanelor cu dizabilități și trebuie să fie puse la dispoziția furnizorilor 
de servicii, constructori și alți factori relevanți. Standardele de accesibilitate trebuie să 
fie extinse și standardizate. În conformitate cu prevederile Convenției, Statele părți nu 
pot să invoce austeritatea ca o scuză pentru eșecul de a asigura accesibilitatea treptată 
pentru persoanele cu dizabilități. Obligația de a pune în aplicare accesibilitatea este 
necondiționată, adică entitatea obligată să asigure accesibilitatea nu poate invoca 
sarcina disproporționată ca justificare a lipsei accesibilității. 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 
5.1 Din materialele dosarului, Consiliul stabilește că urmează să se pronunțe asupra 

existenţei faptei de discriminare pe criteriul de dizabilitate în acces la servicii şi bunuri 
disponibile publicului manifestată prin lipsa accesibilității instituțiilor de menire socială. 

5.2 Consiliul reamintește că atât legislația națională (art. 15 alin.1 şi art. 19 din Legea nr. 
121 cu privire la asigurarea egalității), cât și practica Curții Europene a Drepturilor 
Omului (printre multe altele, a se vedea cauza Dordevic c. Croaţia  par. 82-84, par.177, 
cauza Chassagnou și alții v. Franța par. 91-92, Timishev v. Rusia par.57) stabilesc o 
regulă specială referitor la sarcina probei în litigiile privind discriminarea, și anume: 
sarcina probei trece la reclamat atunci când petiționara/petiționarul prezintă dovezi din 
care se poate prezuma că a existat un tratament discriminatoriu. 

5.3 Ținând cont de alegațiile petiționarului, Consiliul le-a supus examinării prin prisma 
elementelor discriminării indirecte. Astfel, pentru a institui prezumția discriminării 
indirecte, petiționarul urma să prezinte fapte care să caracterizeze cumulativ 
următoarelor elemente: 

a) existenţa unei reguli, unui criteriu sau a unei practici aparent neutre (cerinţă care 
se aplică tuturor)  

b) care dezavantajează anumite persoane  
c) pe baza unui criteriu protejat.  

5.4 Examinând circumstanțele cauzei, Consiliul notează că prezumția discriminării 
indirecte a fost instituită. Consiliul, în repetate rânduri, a subliniat că inaccesibilitatea 
obiectivelor de menire socială, aparent fiind o stare de fapt aplicabilă tuturor, 
dezavantajează preponderent persoanele cu dizabilități locomotorii care utilizează 
fotoliu rulant. Această categorie de persoane se află în imposibilitate reală de a accesa 
fizic serviciile și bunurile disponibile publicului, în condiții de egalitate cu ceilalți. 
Totodată, Consiliul notează că faptele expuse depășesc situația particulară a 
petiționarului, or circumstanțele respective afectează un grup mai mare de persoane, 
nu doar persoanele cu dizabilități locomotorii, ci, în general, toate persoanele cu 
mobilitate redusă (printre care persoane în etate, persoane cu copii mici în cărucioare, 
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persoane cu dizabilități de vedere ș.a.). Astfel, Consiliul se va pronunța pe aspectul 
accesibilității clădirilor instituțiilor indicate în plângere, astfel încât acestea să poată fi 
folosite de către toate persoanele cu mobilitate redusă.  

5.5 Consiliul subliniază că accesibilitatea redusă sau lipsa acesteia constituie, pentru 
persoanele cu mobilitate redusă, o barieră la accesarea serviciilor oferite. Aceste 
bariere nu doar limitează capacitatea acestor persoane de a utiliza serviciile disponibile 
publicului, ele tergiversează, de asemenea, incluziunea socială a acestora. Atât timp 
cât persoanele se confruntă cu obstacole care conduc la imposibilitatea realizării 
drepturilor civile, politice, economice, sociale sau culturale, ele nu vor putea să-și 
asume responsabilitățile în calitate de membri ai societății. Din acest motiv, este 
important ca barierele, cu care se confruntă, să fie eliminate, astfel încât toate 
persoanele să se poată bucura de oportunități egale, să poată accesa serviciile 
disponibile publicului în condiții de egalitate cu ceilalți. Drept urmare, obligația de a 
asigura accesibilitatea este necondiționată, adică entitatea obligată să asigure 
accesibilitatea nu poate invoca sarcina disproporționată ca justificare a lipsei 
accesibilității. 

5.6 Consiliul, examinând situația sesizată de petiționar, reține că instituțiile de menire 
socială din localitatea acestuia nu sunt accesibilizate. Totodată, Consiliul a luat act de 
afirmațiile responsabililor că vor întreprinde măsuri corespunzătoare de asigurare a 
acesteia, prezentând anumite intervale de timp în interiorul cărora își asumă acest 
angajament. Consiliul salută această deschidere din partea autorităților și le îndeamnă 
să transpună în practică acțiunile demarate în termenile indicate. Cu toate acestea, 
Consiliul atrage atenția că problema trebuie privită sistemic și nu segmentat.   

5.7 În acest sens, Consiliul notează că fiecare instituție trebuie să evalueze gradul de 
accesibilitate, respectiv să elaboreze și să aprobe un plan care să cuprindă măsuri 
concrete privind asigurarea accesibilității fizice a instituției, inclusiv a accesibilității 
informaționale pentru persoanele cu diferite tipuri de dizabilități.  

5.8 Totodată, Consiliul subliniază că, până la asigurarea accesibilității sau pentru situațiile 
în care amenajarea adecvată a clădirilor pentru a asigura accesul corespunzător al 
persoanelor cu mobilitate redusă, din motive tehnice sau de siguranță nu poate fi 
întreprinsă, responsabilii ar trebui să vină cu măsuri de acomodare rezonabilă, precum 
proceduri specifice de gestionare a situațiilor în care serviciul urmează a fi prestat unei 
persoane, care, din cauza inaccesibilității sediului instituției, nu le poate accesa. În 
acest sens, Consiliul recomandă autorităților vizate să examineze posibilitatea 
diversificării metodelor de prestare a serviciilor publice la solicitarea persoanelor cu 
mobilitate redusă, spre exemplu: să prevadă prestarea seviciilor la domiciliul pesoanei; 
să instituie proceduri interne care să reglementeze procesul de deservire a persoanelor 
cu mobilitate redusă (de exemplu în cazul exercitării dreptului la petiționare ar fi 
coborârea și preluarea cererii); să asigure oferirea informaţiilor publice prin mijloace de 
comunicare electronică, telefon, anunţuri publicate pe panouri accesibile.  

5.9 Cât privește alegațiile petiționarului privind neconformitatea cu normativelor în vigoare 
a rampei de racces în incinta Oficiului Poştal Central din Chişinău, Consiliu notează că 
instituția competentă  de a examina acest aspect este Agenţia pentru Supraveghere 
Tehnică. În acest sens, Consiliul va interveni pe lângă instituția respectivă cu 
recomandarea de a verifica conformitatea rampei, respectiv să întreprindă măsurile 
corespunzătoare conform competențelor funcționale. În același timp, Consiliul 
recomandă ÎS Poşta Moldovei să asigure amenajarea adecvată, conform normativelor 
în vigoare, a tutuor clădirilor Agențiilor și Centrelor poștale din subordine, pentru a 
asigura accesul şi folosirea lor de către persoanele cu modibilitate redusă. 
 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 2 și art. 15 alin.(4) din Legea cu privire la 
asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012, coroborat cu pct. 61 din Legea cu privire la 
activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității nr. 
298 din 21.12.2012,  

CONSILIUL DECIDE 
 

1. Lipsa accesibilității și a măsurilor de acomodare rezonabilă constituie discriminare a 
persoanelor cu dizabilități și a altor persoane cu mobilitate redusă. 
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2. În vederea prevenirii faptelor discriminatorii pe viitor, Consiliul recomandă instituțiilor 
vizate să întreprindă următoarele acțiuni: 

- auto-evaluarea gradului de accesibilitate fizică și informațională; 
- aprobarea planurilor de acțiuni îndreptate spre accesibilizare; 
- identificarea măsurilor de acomodare rezonabilă care ar putea fi puse în 

aplicare în situații particulare, până la asigurarea accesibilității și comunicarea 
acestora publicului, în mod corespunzător, prin amplasarea informației într-un 
loc accesibil și la vedere; 

3. Consiliului Comunal Zîmbreni va estima costurile pentru asigurarea accesibilității 
instituțiilor din gestiune financiară pentru realizarea măsurilor planificate. 

4. Consiliul Comunal Zîmbreni în comun cu Primăria Zîmbreni vor evalua gradul de 
accesibilitate a insfrastructurii drumurilor din localitate și a mijloacelor de transport, 
respectiv vor elabora un program local privind asigurarea accesibilității în aceste 
domenii.  

5. ÎS Poşta Moldovei va continua amenajarea adecvată, conform normativelor în vigoare, 
a tuturor clădirilor Agențiilor și Centrelor poștale din subordine, pentru a asigura accesul 
şi folosirea lor de către persoanele cu modibilitate redusă.   

6. Prezenta decizie se remite Consiliului Raional Ialoveni, pentru a ţine cont la formarea 
bugetului, de necesitatea alocării mijloacelor financiare instituţiilor medico-sanitare 
publice pentru măsurile de accesibilizare necesare.  

7. Prezenta decizie se remite Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică, în vederea verificării 
conformității rampei de acces în incinta Oficiului Poştal Central din Chişinău cu 
normativelor în vigoare. 

8. Reclamații vor informa Consiliul, în termen de 30 zile din momentul recepționării 
prezentei decizii, despre măsurile planificate sau cele întreprinse în vederea executării 
recomandării formulate.  

9. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
10. Decizia poate fi contestată, în decurs de 30 de zile de la data comunicării, la 

Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3. 
 
Membrii Consiliului care au votat decizia: 
 
____________________________________________ 
Ian FELDMAN – preşedinte 
 
____________________________________________ 
Svetlana DOLTU – membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
 
_____________________________________________ 
Victorina Luca – membră  
 
_____________________________________________ 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV –  membru 

http://www.egalitate.md/
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