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PROIECTUL “CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII SISTEMULUI 
NAȚIONAL DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN VEDEREA 
COMBATERII FENOMENULUI DE DISCRIMINARE PRIN 
INTERMEDIUL PARTICIPĂRII SOCIETĂȚII CIVILE” are 
drept scop dezvoltarea în Republica Moldova a unui 
sistem independent și eficace de prevenire și de 
combatere a discriminării. 

Perioada de implementare: iunie 2015 – ianuarie 2017.

OBIECTIVE SPECIFICE:

• Consolidarea capacității organizațiilor non-guvernamentale de profil în vederea monitorizării procesului 
de implementare a politicilor nediscriminare și asigurarea asistenței pentru victimele discriminării;

 • Sprijinirea autorităților publice locale în scopul reprezentării și incluziunii sociale a grupurilor  
 vulnerabile la nivel local și adaptării actelor și regulementelor interne la prevederile legislației  
 anti-discriminare;

  • Intensificarea cooperării între reprezentanții societății civile locale, autorităților publice  
  locale și Consiliul pentru prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității  
  (CPPEDAE);
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În cadrul proiectului a fost realizată campania on-line „Fii tu 
însuți, ai dreptul!”, în cadrul căreia a fost creat un spot social.

Ian Feldman, Președintele Consiliului pentru prevenirea și 
eliminarea discriminării și asigurarea egalității: ”Spotul a fost 
adresat tuturor. Problema noastră este că, deși lumea știe 
cuvântul discriminare, percepe acest fenomen ca o nedreptate. 
Pentru noi era important să arătam că discriminarea este nu 
doar un fenomen social, dar și o noțiune juridică, care este 
compusă dintr-un șir de elemente și doar dacă aceste elemente 
se întrunesc putem spune că suntem în prezența unui fapt de 
discriminare. Spotul are un caracter educativ, el explică că 
discriminarea este o situație specifică și trebuie să aibă anumite 
elemente, pentru ca noi să o putem constata, prin urmare nu 
trebuie să confundăm o nedreptate cu discriminare”. 

Spotul a fost promovat pe rețelele de socializare, patru 
platforme on-line și la TV.

Campania on-line ”Fii tu însuți, ai dreptul!”
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• 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.

Proiectul este implementat de către Institutul de Politici Publice (Republica Moldova) 
în parteneriat cu Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 
egalității (Republica Moldova), Institutul pentru Politici Publice (România) și 
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (România). 

Proiectul este susținut financiar de către Uniunea Europeană prin Instrumentul 
European pentru Democrație și Drepturile Omului și cofinanțat de către 
Programul Egalitate și Participare Civică al Fundației Soros-Moldova
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A doua parte a activității a constat în interacțiunea cu publicul larg. A fost 
instalat Cortul Egalității, unde au fost distribuite către toți cei interesați seturi 
de materiale informative ce vin să explice oamenilor într-o manieră prieteno-
asă ce este discriminarea și cum s-o identifice corect, unde trebuie să se 
adreseze, care sunt mecanismele de protecție, cum scriem și expediem o 
plângere, etc. Toți participanții la ”Caravana Nediscriminării” au beneficiat de 
materiale informaționale (tricouri, USB-uri, broșuri, leaflet-uri, calendare).



• Training-uri în domeniul nediscriminării pentru reprezentanții  organizațiilor societății civile 

În noiembrie 2015, au fost organizate trei sesiuni de training-uri în domeniul egalității de șanse și nediscrimină-
rii, la care au participat 50 de reprezentanți ai ONG-urilor naționale și locale, care activează și prestează servicii 
pentru persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, persoane cu HIV/SIDA, migranți, femei, minorități 
etnice, religioase, etc. Participanții au avut posibilitatea să înțeleagă mai bine conceptul nediscriminării, 
aspectele Legii nr. 121 cu privirea la asigurarea egalității, criteriile de identificare a potențialelor cazuri împotri-
va discriminării și să se informeze privind atribuțiile, jurisprudența și cauzele examinate de către Consiliul 
pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPPEDAE). 

Formatorii au pus accentul pe criteriile de identificare a potențialelor cazuri de încălcare a drepturilor și de 
discriminare a grupurilor vulnerabile.

STRUCTURĂ PROIECT
Activități realizate:
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”Indicatorul de performanță pentru noi au fost întrebările și acestea nu au ezitat 
să parvină. Pe parcursul prezentărilor cei prezenți au pus întrebări, și-au 
împărtășit experiența și au solicitat asistența Consiliului pentru a înțelege mai 
bine ce situaţii reprezintă fenomenul discriminării. Prin astfel de exerciții de 
informare  tindem să schimbăm atitudinea populației, să-i ajutăm să devină 
agenți activi ai egalităţii şi nediscriminării”, a menționat Andrei Brighidin, mem-
brul Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 
egalității în cadrul unui interviu dedicat Campaniei de informare.



• Implementarea principiului egalității de şanse și al nediscriminării rămâne o 
provocare permanentă în Republica Moldova, de aceea, este necesară crearea 
unei mase critice de cetățeni care să promoveze zilnic toleranța, statul de 
drept, integrarea, acceptarea și respectarea diferențelor de orice fel. În acest 
context, participanții au recunoscut că o sursă importantă a inegalităţii şi 
discriminării rămâne a fi pasivitatea cetăţenilor și a statului, iar orice schimbări 
în acest sens reprezintă un proces de lungă durată, care presupune o analiză și 
o recunoaștere a propriilor valori și temeri.

• Nediscriminarea este un principiu de drept aflat într-o continuă evoluție, fapt 
determinat de particularitățile diversității umane. De aceea, oamenii ar trebui 
judecați după abilități. Doar atunci ar dispărea influența diferitor factori 
personali și de mediu care limitează accesibilitatea, integrarea, acceptarea și 
respectarea diferențelor de orice fel.

• Este important de a analiza cum se creează stereotipuri și prejudecăți la nivel 
individual și social și de a înțelege cum de gestionat situațiile asociate pentru 
a nu încălca drepturi fundamentale ale omului.

CONCLUZIILE PARTICIPANȚILOR:
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În perioada 30 septembrie – 14 octombrie 2016, a fost organizată Campania de informare ”Caravana Nediscriminării”. 
Campania a avut drept obiectiv  îndemnarea cetățenilor Republicii Moldova să-și cunoască și să-și revendice dreptul la 
egalitate și nediscriminare, în temeiul Legii nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalității. Totodată, a fost 
trasat drept obiectiv consolidarea capacităților reprezentanților din cadrul  administrației publice locale, asistenței  
sociale, educației și poliției în aplicarea legislației în domeniul nediscriminării la nivel local.

”Caravana Nediscriminării” a fost organizată în trei orașe ale țării: Ialoveni, Leova și Soroca, reușind să implice atât 
APL-urile de nivelul I și II, cât și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și constituenții acestora: persoane cu 
dizabilități, persoane în etate, persoane care aparțin diferitor grupuri defavorizate, etc. Au fost realizate două tipuri de 
activități. Prima a constat în lecții publice despre conceptul discriminării, formele de discriminare, criteriile protejate de 
Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalității și mecanismele de protecție împotriva discriminării. Organizatorii Carava-
nei au interacționat cu participanții și le-au adus la cunoștință responsabilitățile autorităților publice, în vederea 
promovării principiilor nediscriminării și egalității în procesul decizional, jurisprudența care vizează APL-urile în accesul 
la bunuri și servicii, dar și recomandările emise de către Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurar-
ea egalității în acest sens.

Campania de informare ”Caravana Nediscriminării”
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Decembrie 2015, București
Șase reprezentanți ai ONG-urilor locale  care activează în dome-
niul drepturilor omului și nediscriminării au efectuat o vizită de 
studiu la București.  Participanții au asistat  la ședința de exam-
inare a plângerilor de către Colegiul Director al Consiliului 
Național de Combatere a Discriminării din România.  Au avut loc 
întâlniri cu Romanița Iordache,  expertă în anti-discriminare si 
membră a boardului mai multor ONG-uri din România, cu  
reprezentanții Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse 
(ANES), Agenției Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități 
(ANPD), cu Președintele Consiliului Național pentru Combaterea 
Discriminării (CNCD) Asztalos Csaba, cu ONG-urile din domeniu 
și cu Remus Cernea, deputat și membru al Comisiei pentru 
Drepturile Omului, Culte și Minorități, Parlamentul România.

Mai 2016, București
Reprezentanții CPPEDAE-ului  au întreprins o vizită de studiu la 
Consiliul Național de Combatere a Discriminării (CNCD) din 
București. Obiectivul vizitei a fost dezvoltarea unei cooperări 
durabile întri CPEDAE și CNCD și efectuarea schimbului de 
experiență în domeniul prevenirii faptelor de discriminare, 
aplicarea procedurilor de soluționare a petițiilor, consolidarea 
relațiilor cu EQUINET (European Network of Equality Bodies) și 
alte instituții de egalitate. Delegația din Republica Moldova a 
participat la ședința de deliberări al 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. 

VIZITE DE STUDIU • Suportul de curs în consolidarea sistemului instituțional 
de prevenire și combatere a discriminării realizează o 
evaluare a sistemului național de anti-discriminare din 
perspectiva standardelor minime internaționale, identifică 
dificultățile și provocările întâlnite în procesul de creare, 
dezvoltare și consolidare a acestui sistem și formulează 
soluții concrete în depășirea acestor obstacole.

• Suportul de curs în formarea în domeniul 
antidiscriminării și al drepturilor persoanelor cu 
dizabilități reflectă asupra conceptelor-cheie pentru 
înțelegerea dizabilității, tipurilor de dizabilități, 
stereotipurilor și prejudecăților existente, de asemenea 
examinează legislația internațională și națională aplicabilă 
persoanelor cu dizabilități.

Toate părțile interesate pot expedia în regim online 
informații, pînă la data ședinței de audiere a cazului de 
discriminare, prin încărcarea unui fișier pe site, accesând 
butonul Încărcați Amicus Curiae aliniat fiecărei cereri 
disponibile care a trecut termenul de admisibilitate. 

Resurse utile disponibile pe: 
http://antidiscriminare.egalitate.md 

• Ghidul pentru autoritățile publice locale în domeniul 
prevenirii și combaterii discriminării vine în ajutorul  
APL-urilor în vederea promovării principiilor 
nediscriminării și egalității, încurajării diversității și 
toleranței, precum și creării unei societăți incluzive la 
nivelul comunităților locale și îndeamnă la o examinare 
sistematică a politicilor și măsurilor planificate, cît și a 
deciziilor asumate din perspectiva posibilelor efecte 
asupra anumitor persoane sau grupuri de persoane și 
asupra modului de livrare a serviciilor și bunurilor cu 
caracter public.
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August - septembrie 2016 Slovacia și 
Croația

Membrii Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității din Republica 
Moldova și Consiliului Național de Combatere a 
Discriminării din România au efectuat o vizită de 
studiu în Slovacia și Croația. Delegația moldo-română 
a efectuat un șir de întrevederi bilaterale cu colegii din 
cadrul Centrului Național pentru drepturile omului din 
Slovacia, oficiul Avocatul Poporului pentru egalitatea 
de gen și oficiul Avocatul Poporului pentru persoanele 
cu dizabilități din Croația.  Vizitele au avut drep scop 
consolidarea cooperării în vederea promovării 
egalității de șanse și schimbul de experiență referitor 
la  evoluția și perspectivele de dezvoltare al sistemu-
lui anti-discriminare din regiune.  
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• Serviciul online Scrie o plîngere pe site-ul: 
www.egalitate.md este un instrument care permite 
cetățenilor Republicii Moldova care au fost discriminați, 
sau au fost martori a discriminării,  să depună o cerere 
online către Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității din Republica 
Moldova. 

Pentru a depune plângerea, victima sau orice altă 
persoană interesată în calitate de reclamant trebuie să 
completeze un formular online în care să indice: când a 
fost săvârșită fapta de discriminare, să descrie fapta de 
discriminare care este invocată, să selecteze criteriul 
protejat, domeniul în care s-a produs discriminarea, să 
menționeze dacă există vre-un martor care a asistat la 
fapta de discriminare și să anexeze eventuale dovezi care 
susțin actul de discriminare. Plângerea online se 
expediază automat pe adresa de e-mail a secretariatului 
Consiliului, unde este înregistrată și îi este atribuit un 
număr de caz.

Durata examinării unei plângeri durează de la minim 30 
de zile la maxim 90 de zile. Serviciul online de scriere a 
plângerilor își propune să eficientizeze modalitatea de 
adresare către Consiliu, făcându-l mai vizibil și mai 
accesibil persoanelor supuse unui presupuse acte de 
discriminare

• Serviciul online Amicus Curiae (sau 'prieten al instanţei') 
pe site-ul: www.egalitate.md urmărește să devină un 
instrument de luptă eficient și ușor de utilizat în cazurile 
de discriminare examinate de Consiliu. Amicus Curiae 
poate lua forma unei opinii juridice, depoziții, raport 
(amicus brief) sau orice alt format relevant. Acesta 
reprezintă o modalitate prin care persoanele fizice, 
organizațiile neguvernamentale de profil,  grupurile de 
advocacy sau orice alte părți interesate care nu sunt 
parte a cazului audiat pot oferi informații nesolicitate 
legate de fapta de discriminare examinată de Consiliu. 

INSTRUMENTE CREATE
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Suportul la distanță are drept scop sprijinirea Autorităților Publice Locale în 
aplicarea principiilor nediscriminării la nivel local și în transpunerea prevederilor 
Legii nr. 121 privind asigurarea egalității în regulamentele, procedurile și actele 
interne care le utilizează, urmărind astfel prevenirea faptelor de discriminare, dar și 
soluționarea cazurilor de discriminare existente. Astfel, echipa de proiect acordă:

• expertiză individualizată  oferită la solicitare prin e-mail sau prin telefon cu privire 
la modalitățile de prevenire, combatere și/sau soluționare a cazurilor de 
discriminare din cadrul Autorității Publice Locale, la nivelul comunității și din cadrul 
livrării serviciilor/bunurilor cu caracter public. 

• recomandări generale și/sau particularizate fiecărui APL, beneficiar al asistenței  
la distanță, cu privire la conformitatea conținutului actelor, procedurilor și 
regulamentelor interne cu prevederile Legii nr. 121 privind asigurarea egalității. 

ASISTENȚĂ LA DISTANȚĂ ÎN DOMENIUL 
NEDISCRIMINĂRII PENTRU AUTORITĂȚILE 
PUBLICE LOCALE
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În august - septembrie 2016, au fost organizate 6 
cursuri de instruire în domeniul nediscriminării și 
asigurării egalității în 6 raioane ale țării - Cimișlia, 
Leova, Ungheni, Glodeni Briceni și Nisporeni. La 
traininguri au participat circa 150 de reprezen-
tanți ai autorităților publice locale și asistenți 
sociali. Cursurile de instruire au avut drept scop 
consolidarea capacității autorităților publice 
locale în vederea aplicării legislației în domeniul 
nediscriminării. Participanții au abordat 
subiectele ce vizează formele discriminării, mani-
festarea discriminării în domeniul livrării servici-
ilor și bunurilor cu caracter public, au dezbătut 
responsabilitățile APL-urilor în baza Legii nr. 121 
cu privire la asigurarea egalității,  au fost studiat 
cazurile examinate de către Consiliul pentru 
prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurar-
ea egalităţii în care au fost vizate administrațiile 
publice locale.

Unul din subiectele cheie ale cursului de instruire, a 
constituit punctarea clară a obligațiilor administrațiilor 
publice locale prevăzute în Legea nr 121. 
Acestea fiind: abținerea de la un comportament ce 
poate fi interpretat drept sexist, rasist, ageist 
(discriminare pe motiv de vârstă), etc., 
abținerea de la exprimări, comentarii, 
glume  ce ar putea fi considerate 
ofensatorii, asigurarea accesibilității 
serviciilor publice pentru toți membrii 
comunității locale, indiferent de 
naționalitate, origine etnică, 
religie sau convingeri, 
dezabilitate, apartenență 
politică, ș.a.

TRAINING-URI PENTRU REPREZENTANȚII 
AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE
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