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Consiliul pentru Egalitate
te protejează 
împotriva discriminării

Cum ne GĂSIȚI?

 Linia fierbinte: 0800 333 88

Bd. Ștefan cel Mare 180, of. 405 MD-2004, 
mun. Chișinău, Republica Moldova

022 212-817 

info@egalitate.md

Consiliul pentru Egalitate

www.egalitate.md

 Examinăm corespunderea legislației în vigoare și 
a proiectelor de acte normative la  standardele 
privind nediscriminarea; 

 Examinăm plângerile privind faptele de 
discriminare;

 Întreprindem măsuri de sancționare;

 Monitorizăm modul de implementare a legislației 
în domeniu;

 Colectăm informații despre dimensiunea, 
starea și tendințele fenomenului discriminării și 
elaborăm studii și rapoarte;

 Contribuim la sensibilizarea și conștientizarea 
societății în vederea eliminării tuturor formelor de 
discriminare, în contextul valorilor democratice; 

 Conlucrăm cu organismele internaționale cu 
atribuții în domeniul prevenirii și combaterii 
discriminării.
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Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării 
și asigurarea egalității (Consiliul pentru Egalitate) 
este:

 O autoritate publică instituită prin Legea cu 
privire la asigurarea egalității nr. 121/2012;

 Un organ colegial, constituit din 5 membri, 
fără apartenență politică, care sunt numiți de 
Parlamentul Republicii Moldova pe un mandat de 
5 ani;

 O autoritate independentă ce acționează în 
condiții de imparțialitate față de autoritățile 
publice.

Cine SUNTEM?

Care este MISIUNEA noastră?

Ce VIZIUNE avem?

Tindem spre o societate incluzivă în care oamenii își 
realizează drepturile și libertățile indiferent de sex, 
rasă, culoare, origine etnică, limbă, naționalitate, 
dizabilitate, orientare sexuală, vârstă, religie sau 
convingeri, opinie, apartenență politică sau orice alt 
criteriu similar și se bucură de oportunități egale.

Prevenirea și protecția împotriva discriminării, 
asigurarea egalității, promovarea oportunităților 
egale și a diversității.

Pe cine PROTEJĂM?

Orice persoană aflată 
pe teritoriul țării care 
s-a confruntat cu un caz 
de discriminare în sferele: 
politică, economică, socială, 
culturală sau altele.

Ce NU PUTEM face?

 să analizăm hotărârile emise de instanțele 
judecătorești și nu ne putem pronunța asupra 
modalității de interpretare și aplicare a legii de 
către instanțele judecătorești;

 să efectuăm acte de urmărire penală;

 să anulăm hotărârile judecătorești, nu putem 
exercita, în numele vreuneia din părți, o cale de 
atac și nu putem dispune rejudecarea, repunerea 
pe rol a cauzelor;

 să reprezentăm interesele petiționarului în 
instanța de judecată;

 să reparăm prejudiciul material și moral.


