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LEGI, REGULI, PRACTICI, DOCUMENTE 

NAŢIONALE/INTERNAŢIONALE ANTI-DISCRIMINATORII

La cea de-a 55-a sesiune a Adunării Gene-

rale a Naţiunilor Unite în 2001, Mexic a lan-

sat o iniţiativă ce a contribuit la redactarea

Convenţiei Internaţionale Globale şi Integra-

re cu privire la protecţia şi promovarea drep-

turilor şi demnităţii persoanelor cu dizabili-

tăţi.
www.un.org

„Toate fiinţele umane sunt născute 

libere şi egale, în demnitate şi 

drepturi”.

Declaraţia Universală a Drepturilor

Omului (1948)
www.un.org
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www.un.org

http://www.unece.org/fileadmin/

DAM/stats/documents/ece/ces/

ge.30/2016/WS/P6_Smith_RUS.pdf

12 din 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă  au ca scop problemele 

de gen. 



http://www.un.org/ru/rights/disabilities/index.shtml

http://www.un.org/ru/rights/disabilities/index.shtml


04.12.2013 - În New York, ceremonia oficială de deschidere a 

Centrului de disponibilitate în sediul ONU pentru persoanele cu 

handicap.



1981- adoptarea  Programului Mondial de Acţiuni 

privind Persoanele cu Dizabilităţi

În debutul anilor 90 au fost adoptate Regulile pentru 

egalitate şanselor pentru persoanele cu dizabilităţi

În anii 2000, Comisia Naţiunilor Unite pentru 

Drepturile Omului a recunoscut faptul că ţările lumii 

trebuie să creeze cadrul juridic pentru protecţia  şi 

promovarea drepturilor  persoanelor cu dizabilităţi

Convenţiile cu privire la drepturile omului vizează de 

asemenea implicit şi drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi, în măsura în care ele interesează toate 

fiinţele umane

Instrumentele cu privire la drepturile persoanelor  

cu dizabilităţi nu poartă  un caracter juridic 

obligatoriu

Majoratitaea problemelor lor sînt examinate doar în 

serviciul de protecţie socială

Astăzi persoanle cu dizabilităţi au devenit

,,deţinătoare de drepturi şi ,,subiect de drept”

Drumul care urmează a fi parcurs este o cursă cu 

obstacole, marcate de puncte de vedere divirgente. 

www.un.org



„Şcolile incluzive sunt mijloace opti-

me de combatere a atitudinilor dis-

criminatoare, de creare a unor comu-

nităţi primitoare, de construire a unei

societăţi incluzive şi de asigurare de

şanse egale la educaţie pentru toţi;

mai mult, acestea oferă o educaţie

de calitate, sporind, astfel eficienţa

şi, în ultima instanţă, rentabilitatea

întregului sistem de învăţământ. ”

Declaraţia UNESCO de la Salamanca 

(1994)



Art. 12 al 

Convenţiei ONU 

privind Drepturile 

Persoanelor cu 

Dizabilităţi, care a 

fost ratificată de R. 

Moldova la 9 iulie 

2010, persoanele 

cu dizabilităţi au 

dreptul să fie 

recunoscute 

oriunde ca 

persoane cu 

drepturi în faţa legii 

şi beneficiază de 

aceeaşi capacitate 

juridică ca şi alte 

persoane în toate 

aspectele vieţii.

Legea nr. 60/2012 

privind incluziunea 

socială a persoanelor 

cu dizabilități (art.8) 

prevăd egalitatea 

persoanelor cu 

dizabilităţi, și anume, 

că acestea au dreptul 

să fie recunoscute, 

oriunde s-ar afla, ca 

persoane cu drepturi 

egale în faţa legii și se 

bucură de capacitate 

juridică în baza unor 

temeiuri egale, la fel 

ca şi celelalte 

persoane, în toate 

aspectele vieţii.

Ministerul Sănătăţii, Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei şi Ministerul Justiţiei



EIFL.net

2013 - Tratatului de la Marrakech





285 de mln. de persoane cu deficienţe de vedere (Raportul Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii)

39 mln. - nevăzători (Raportul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii)

246 mln. - vedere redusă

Uniunea Mondială a Nevăzătiorilor în Europa

• Aproximativ 7% din lucrările publicate sunt puse la dispoziție la nivel 

global în formate accesibile, cum ar fi formate digitale Braille, audio şi 

de imprimare

• In ţările în curs de dezvoltare, în catre trăiesc 90% dintre persoane cu 

dificienţe de vedere,acest procentaj este de 1%.Această problemă 

este parţială din cauza barierelor create de legea drepturilor de autor, 

barierele care tratatul a urmărit să le elimine

• Din acest motiv, EIFL a susţinut: 

 Negocieri cu Organizația Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI)

 A participat la Conferinţa diplomatică care a dus la adoptarea în 

2013 a Tratatului de la Marrakech, care prevede facilitarea 

accesului la operele  publicate al persoanelor  nevăzătoare, cu 

deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor 

imprimate



Singurul handicap în viaţă este o atitudine nepotrivită.
Scott Hamilton

Un miliard de persoane de pe glob  se confruntă cu 

incapacităţi sub o formă sau alta

ww.un.org

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Scott+Hamilton


Acces la educaţie, inclusiv la studii în 

instituţiile de învăţămînt

Acces la protecţia socială, economică şi 

legală

Acces în edificii, la infrastructura urbană 

şi la transportul public

Acces la pregătirea profesională şi la 

angajarea în cîmpul muncii

Incluziunea socială

Accesul la informaţie şi la diverse 

tehnologii noi

Principii de combatere a tuturor formelor 

de discriminare



Ameliorarea situaţiei a persoanelor cu dizabilităţi

Utilizarea terminologiei corecte, cu definiţii exacte, privind 

deficienţa , dizabilitatea, handicap

Legislaţie anti-discriminatorie

Tratare preferenţială a persoanelor cu dizabilităţi

Accesul persoanelor cu dizabilităţi la distracţii, sport şi 

cultură
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„Fiecare obstacol este o oportunitate camuflată.” 

R. Gage





,,Toiagul credinţei adevărate sprijină povara oricărui 

handicap”.

Valeria Mahok

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Valeria+Mahok




Asigurarea  

unui nivel 

decent 

al vieţii 

conform  

curriculei

„Educaţia incluzivă este o abordare şi un proces continuu de dezvoltare 

a politicilor şi practicilor educaţionale, orientate spre asigurarea 

oportunităţilor şi şanselor egale pentru persoanele excluse/marginalizate 

de a beneficia de drepturile fundamentale ale omului la dezvoltare şi 

educaţie”.

Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020





De la Excluziune Socială spre o Dezvoltare Umană Incluzivă









„ Pentru a obţine ceea ce îşi doresc, persoanele dependente 

au nevoe de alţii. Cele independente obţin ceea ce ce îşi 

doresc prin propriile eforturi. Cele interdependente îşi unesc 

eforturile pentru a-şi mări şansele de succes.”      

Şt. Covey                           







Integrarea în viaţa societăţii

„ Indivizii învaţă cel mai bine atunci cînd conţinutul este semnificativ 

pentru ei, cînd li se oferă oportunităţi pentru interacţiuni sociale şi cînd 

mediul susţine învăţarea.”

R.  Braidt













Conferinţe naţionale/internaţionale







Publicaţiile periodice





„Tratează-i  pe oameni ca cum ar fi trebuit să fie şi ajută-i să   

devină ceea ce sînt capabili să fie.” 

J. W. von Goethe











http://libruniv.usarb.md





http://search.ebscohost.com
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https://publications.europa.eu/ro/web/general

publications/publications

https://publications.europa.eu/ro/publication-

detail/-/publication/434b691e-a8b2-11e7-837e-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF

https://publications.europa.eu/ro/web/general


IFLA.ORG



http://www.ifla.org/about-lsn

The Library Services to People with Special Needs section is one of IFLAs oldest. It 

was established in 1931 as the Sub-committee on Hospital Libraries (patients' 

libraries). Over the years the sections' scope has widened and its name changed 

several times. In 2008 it got its current name, changed from Libraries Serving 

Disadvantaged Persons. 



IFLA.ORG

 Servicii bazate pe tehnologia informaţiei pentru orbi şi 
persoane cu dizabilităţi vizuale (monitoare mai mari si cu 
funcţii cu contrast sporit sau display-uri ce convertesc 
informaţiile în alfabetul Braille, programe  care convertesc textul 
rostit de utilizator în text scris);

 Servicii bazate pe tehnologia informaţiei pentru persoanele 
cu dizabilităţi neuromotorii ( tastaturi cu număr redus de 
taste, dispozitive care înlocuiesc mouse-ul şi permit efectuarea 
unor comenzi speciale);

 Tot în categoria serviciilor speciale putem include şi  serviciile 
de orientare şi instruire a utilizatorilor şi cele orientate pe 
grupuri ţintă (afaceri, minorităţi)

 furnizarea serviciilor de poştă electronică şi constituirea de 
biblioteci digitale.



Resurse electronice

 Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB-http://tinread.usb.md:888/tinread 

/tinread. Jsp
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 http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/

 http://www.undp.md/rom/main_r/index.shtml

 http://dcalin.fr/textes/handicap.html 

 http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr

 http://www.medicalexpo.com/



Realizatori:

Valentina TOPALO

Angela HĂBĂŞESCU

Valentina VACARCIUC

2018


