
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buletin Informativ nr.8 
PROIECTUL “CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII SISTEMULUI NAȚIONAL DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN VEDEREA COMBATERII FENOMENULUI DE 

DISCRIMINARE PRIN INTERMEDIUL PARTICIPĂRII SOCIETĂȚII CIVILE” 
 

N°1 

Campania de informare ”Caravana Nediscriminării”  

În perioada 30 septembrie – 14 octombrie 2016 se va desfășura Campania de informare 
”Caravana Nediscriminării”  orientată spre creșterea gradului de abilitare juridică a populației 
pentru a-și revendica dreptul la egalitate și nediscriminare, în temeiul Legii nr. 121 din 25 mai 
2012 cu privire la asigurarea egalității. 

În acest sens, Consiliul și Institutul de Politici Publice a inițiat o colaborare cu reprezentanții 
ONG-urilor active din domeniul drepturilor omului și nediscriminării din Ialoveni, Leova și 
Soroca. Colaborarea are drept obiectiv promovarea principiului egalității de șanse și 
nediscriminării, depășirea prejudecăților, acceptarea și respectarea diferențelor de orice fel  în 
cadrul campaniei de informare ”Caravana nediscriminării”. Pe parcursul  campaniei vor fi 
realizate sesiuni de informare în domeniul nediscriminării pentru reprezentanții locali din cadrul 
primăriilor, asistenței sociale, educației, poliției ș.a.; proiecție de film documentar la subiect, 
proiecția noului spot social creat în cadrul proiectului ”Fii tu însuți, ai dreptul!”, discuții 
interactive și distribuire de materiale informaționale (tricouri, USB-uri, broșuri, leafleturi, etc.). 

Programul Campaniei de informare: 

30 septembrie 2016, IALOVENI, Piața Unirii 10:00 – 13:00, Casa de cultura 13:00-16:00 

8 octombrie 2016, LEOVA, Piața Ștefan cel Mare 10:00 – 13:00, Casa raională  de cultura 13:00-
16:00 

14 octombrie 2016, SOROCA, Piața Independenței 10:00 – 13:00, Casa de cultura 13:00-16:00 

 

     
 
    

 

Opiniile exprimate in aceasta publicatie apartin autorului si nu reflecta neaparat pozitia Comisiei Europene 
Acest proiect este finantat de Uniunea Europeana și Fundația Soros-Moldova 

 
Proiect implementat de Institutul de Politici Publice 

 

 

Campania de informare ”Caravana Nediscriminării” 

                                                                Lansarea  unui nou spot social de prevenire a fenomenului de discriminare 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este lansat un nou spot social de prevenire a 
fenomenului de discriminare 

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității și Institutul de 
Politici Publice lansează  un nou spot social adresat 
tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii 
Moldova, astfel încât fiecare om informat  să-și 
poată revendica dreptul la egalitate și 
nediscriminare. Sloganul promovat de spot ”Fii tu 
însuți. Ai dreptul”. 

Spotul a fost realizat de către echipa de creație al 
studioului  MILK FILMS în stilul whiteboard. ”Pentru 
acest spot au fost utilizate peste 900 de cadre,  23 
ore de filmări, 19 markere,  4 săptămâni de 
producție,  multă-multă cafea și o tonă de 
răbdare”, a susținut regizorul spotului, Victor 
Iarovoi. 

În spațiul virtual vor fi  plasate două variante ale 
whiteboard-ului de 1min 40 sec. și varianta scurtă 
a acestuia de 45 sec. 

”Conform conceptului, spotul va fi utilizat inclusiv și 
în cadrul Programelor de  trainiguri și ale cursurilor 
de informare realizate, în continuu, de către 
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității din Moldova, în 
colaborare cu mai multe organizații non-
guvernamentale din țară ”, a menționat 
Președintele Consiliului, Ian Feldman. 

 

 

https://youtu.be/09zX5ltFmUY

