
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buletin Informativ nr.4 
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” 
 
 

N°3 

Obiectivele vizitei de studiu:  
 Creșterea capacităților 

reprezentanților CPEDAE – ului în 
prevenirea faptelor de discriminare,  
combaterea discriminării, aplicarea 
procedurii de soluționare a petițiilor, 
consolidarea relațiilor cu EQUINET și 
alte instituții de egalitate, etc;  

 Dezvoltarea unei cooperări durabile 
dintre CPEDAE și CNCD - autoritățile 
publice autonome din R. Moldova și 
România ce își desfășoară activitatea 
în domeniul nediscriminării. 

 
Scurtă descriere:  

În perioada 3-6 mai 2016, 6 reprezentanți 
a CPEDAE-ului  au întreprins o vizită de 
studiu la București, la sediul instituției 
omoloage CNCD.    
În prima zi de vizită reprezentanții au 
participat la ședința de deliberări a CNCD-
ului, unde au analizat  împreună cu 
membrii Colegiului Director  dosarele 
introduse în deliberări și au făcut schimb 
de bune practici în soluționarea cazurilor 
de discriminare. În aceeași zi, au avut loc 
discuții cu Președintele CNCD-ului Csaba 
Ferenc Asztalos cu privire la domeniile de 
asistență mutuală, prioritare fiind 
considerate suportul în activitatea de 
advocacy și politici publice (linii directoare 
privind examinarea documentelor de 
politici și a actelor normative din 
perspectiva egalității și nediscriminării). De 
asemenea, s-au înaintat sugestii pentru 
CPEDAE  privind îmbunătățirea cooperării 
internaționale și consolidarea relațiilor cu 
EQUINET și alte instituții de egalitate din 
regiune; și s-au prezentat  recomandări 
practice din experiența CNCD –ului privind 
identificarea, elaborarea și implementarea 
proiectelor de asistență Twinning.  
 

În a doua parte a zilei și în ziua următoare reprezentanții CPEDAE au beneficiat de 
exemple concrete a activității CNCD reflectată pe departamente. Astfel, la întâlnirea cu  
funcționarii din cadrul Serviciului Asistență Colegiul Director s-a discutat despre 
procedura de soluționarea a petițiilor pe etape. În cadrul Direcției Juridice 
reprezentanții CPEDAE au avut posibilitatea să vadă cum se soluționează un dosar în 
care CNCD are calitatea de parte, precum și despre rolul CNCD-ului în emiterea 
punctelor de vedere de specialitate instanțelor de judecată în dosarele în care Consiliul 
are calitatea de expert – Amicus Curiae și în emiterea punctelor de vedere pentru 
propunerile de acte normative  emise de către Guvernul României.  În cadrul Serviciului 
de Comunicare, Secretariat și Relații cu Publicul membrii CPEDAE-ului au fost informați  
despre cum se realizează revista presei, comunicatele de presă cu referire la soluțiile 
Colegiului și răspunsurile la solicitările de informații de interes public. În cadrul Direcției 
de Programe și Relații Internaționale s-au purtat discuții cu privire la realizarea 
programelor finanțate din bugetul instituției pentru prevenirea discriminării și de 
informare asupra respectării principiului 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. 

 

 

Vizită de studiu a reprezentanților CPEDAE la sediul Consiliului 
Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) din România 

 
 

  


