
Buletin informativ publicat de IPP — în cadrul proiectului „Consolidarea capacității sistemului național din Republica 
Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile” 

 

 

Obiectivele sesiunilor de training: 
 de a consolida capacitățile 

reprezentanților organizațiilor 
societății civile și a experților 
independenți privind 
monitorizarea aplicării politicilor 
de prevenire și combatere a 
discriminării, și acordarea 
asistenței victimelor discriminării;  

 de a crește nivelului de cooperare 
între Consiliul pentru Prevenirea și 
Eliminarea Discriminării și 
Asigurarea Egalității, și 
reprezentanții societății civile 
locale;  

 de a crea parteneriate solide între 
sistemului național din Republica 
Moldova și cel din România 
privind prevenirea și combaterea 
discriminării. 

 

 
Participanți: 
în total  au participat 45 de experți și 
reprezentanți ai societății civile care 
activează în domeniul drepturilor 
omului și nediscriminării (activează și 
prestează servicii pentru persoane cu 
dizabilități, persoane de etnie romă, 
persoane cu HIV/SIDA, migranți, 
femei, minorități etnice, sexuale, 
religioase, cât și reprezentanți ai 
instituțiilor mass-media)| atît  la nivel 
național, cît și la nivel local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buletin Informativ nr.2  
 

Acest proiect este finantat de Uniunea Europeana 

 

Acest proiect este implementat de Institutul de Politici Publice 

 

 

Curs de training în domeniul egalității de șanse și nediscriminării 
 
 
 

Aspectele abordate în cadrul cursului desfășurat în perioada 2-5 noiembrie 
2015: 

Participanții au avut posibilitatea să înțeleagă mai bine conceptul 
nediscriminării, aspectele Legii nr. 121 cu privirea la asigurarea egalității și să 
se informeze privind atribuțiile, jurisprudența și cauzele examinate de către 
Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității 
(CPPEDAE). De asemenea, au fost discutate criteriile de identificare a 
potențialelor cazuri de încălcare a drepturilor grupurilor vulnerabile, iar o 
atenție deosebită  s-a acordat elementelor cheie conținute într-o plângere 
privind presupuse acte de discriminare. Acest ultim aspect a fost atins prin 
analiza mai multor studii de caz, care au vizat anumite tipuri și forme de 
discriminare.  

 

 

 

 

 

 

Sesiunile de training au fost organizate în cadrul Proiectului “Consolidarea capacității sistemului național din 
Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății 
civile”, finanțat de către Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului. 

Proiectul are drept scop dezvoltarea în Republica Moldova a unui sistem independent și eficace de 

prevenire și de combatere a discriminării. 

 

 


