
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buletin Informativ nr.1 
Buletin informativ publicat de IPP — proiect finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European pentru Democrație si 

Drepturile Omului (IEDDO) 

N°1 

Obiectiv general:  
Dezvoltarea în Republica 
Moldova a unui sistem 
independent și eficace de 
prevenire și de combatere 
a discriminării. 
 

 

Obiective specifice: 
 Consolidarea capacității 

organizațiilor non-
guvernamentale, 
entităților/factorilor de luare 
a deciziei în vederea 
monitorizării procesului de 
implementare a politicilor 
nediscriminare și asigurarea 
asistenței pentru victimele 
discriminării. 

 Sprijinirea autorităților 
publice locale pentru a 
asigura reprezentarea și 
incluziunea socială a 
grupurilor vulnerabile la 
nivel local. 

 Intensificarea cooperării 
între reprezentanții societății 
civile locale și Consiliul 
pentru Prevenirea și 
Combaterea Discriminării și 
Asigurarea Egalității 
(CPPCDAE).  

 Asigurarea colaborării între 
sistemele naționale din 
Republica Moldova și 
România privind prevenirea 
și combaterea discriminării.  

 Împuternicirea cetățenilor în 
vederea asumării și 
solicitării respectării 
drepturilor lor de a nu fi 
discriminați. 

Activitățile ce urmează a fi întreprinse în anul 2015:  
• Realizarea unui suport de curs privind instruirea reprezentanților 

societății civile în domeniul nediscriminării. 
• Elaborarea unor șabloane standardizate pentru documentarea și 

depunerea plângerilor către CPPCDAE. 
• Organizarea a trei sesiuni de training, în domeniul nediscriminării, pentru 

reprezentanții ONG-urilor locale/ experți independenți/ jurnaliști de 
investigație, etc. 

• Schimb de experiența intre reprezentanții organizațiilor societatiii civile, 
din Republica Moldova și România, care activează în domeniul 
drepturilor omului /nediscriminării. 

Opiniile exprimate in aceasta publicatie apartin autorului si nu reflecta neaparat pozitia Comisiei Europene 

Acest proiect este finantat de Uniunea Europeana 

 

Acest proiect este implementat de Institutul de Politici Publice. 

 

 

 

PROIECTUL “CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII SISTEMULUI NAȚIONAL DIN REPUBLICA MOLDOVA 
ÎN VEDEREA COMBATERII FENOMENULUI DE DISCRIMINARE PRIN INTERMEDIUL PARTICIPĂRII 

SOCIETĂȚII CIVILE.” 

Evenimente 

Prima întâlnire de lucru a avut loc pe data de 24 august 2015, fiind găzduita de 
către Institutul de Politici Publice din Chișinău. În cadrul întâlnirii au fost discutate 
acțiunile ce vor fi întreprinse în cadrul proiectului în vederea consolidării sistemului 
anti-discriminare din Republica Moldova și modalitățile de realizare ale acestora. 
La întâlnire au participat și reprezentanții organizațiilor partenere: Institutul pentru 
Politici Publice - România, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării - 
România și Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea 
Egalității – Republica Moldova. 
 

  


