
Acest pliant a fost elaborat de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării 
și asigurarea egalității cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/
proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat 
cu participarea Institutului de Reforme Penale în cadrul Proiectului „Consolidarea 
capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția 
drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și 
implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Opiniile exprimate 
în această publicație aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere 
sau politicile Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare sau ale Ministerului 
Afacerilor Externe al Danemarcei.

Cum poți depune 
o plângere la Consiliu?

www.egalitate.md

Procedura în fața Consiliului

Faptele de discriminare 
se sancționează?

Prin poștă sau personal la adresa:
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, 
of. 405, MD-2004, mun. Chișinău, 
Republica Moldova

Prin e-mail:
info@egalitate.md

Сompletând formularul 
Depune o plângere,
accesibil pe: 

Prin fax:
022 212 817

Orice faptă de discriminare atrage o anumită 
răspundere, în funcție de natura faptei:
 răspundere disciplinară;
 răspundere civilă;
 răspundere contravențională;
 răspundere penală.

ÎNREGISTRAREA PLÂNGERII

VERIFICAREA ADMISIBILITĂȚII

INADMISIBILĂ ADMISIBILĂ

EXAMINAREA ÎN FOND

AUDIERI

DECIZIA CONSILIULUI

DECIZIE DE 
INADMISIBILITATE solicitarea 

pozițiilor

susținerile 
părților

neconstatare

examinarea 
materialelor 

audierea 
martorilor

constatare

citarea 
părților

cercetarea 
probelor

recomandări

raportarea 
măsurilor 

întreprinse

proces-verbal 
pentru neexecutarea 

recomandărilor

proces-verbal pentru
fapta de discriminare

MONITORIZAREA 
EXECUTĂRII DECIZIEI

INSTANȚA 
DE JUDECATĂ



Trăiești în Moldova și crezi 
că ești victima discriminării?

Depune o plângere 
la Consiliul pentru Egalitate!

Ce trebuie probat?

Consiliul percepe taxe 
pentru examinarea plângerii?

Cât timp durează 
examinarea unei plângeri?

Ce trebuie să conțină 
o plângere?

Consultă Ghidul petiționarului disponibil în limbile 
română, rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară, romani, 
precum și în alfabetul Braille și audio.

Persoana care se adresează Consiliului trebuie 
să prezinte fapte și eventuale probe care susțin 
plângerea, astfel încât să instituie prezumția 
discriminării. 

Persoana despre care se presupune că a comis fapta 
de discriminare are sarcina de a proba că faptele nu 
constituie discriminare.

Consiliul examinează GRATUIT orice plângere 
privind discriminarea.

Ținând cont de complexitatea cauzei, examinarea 
unei plângeri adresate Consiliului poate dura până 
la 90 de zile.

Accesează cursul e-învățare, de pe pagina 
www.egalitate.md, pentru a cunoaște 
formele de discriminare. 

Introducere
Criterii protejate 
Comportamente interzise
Excepții justificate 

Sunt discriminat, ce fac?

Câmpul muncii 
Acces la bunuri și servicii
Educație 
Alte domenii

Teste

Plângerea se depune:

 în nume propriu;

 în interesul altei persoane doar cu acordul 
acesteia; 

 în interesul unui grup de persoane;

 în interesul unei comunități.

Plângerea poate fi depusă timp de un an de la 
săvârșirea unui fapt de discriminare sau de la data la 
care se putea lua cunoștință de săvârșirea ei.

 datele de identificare ale petiționarului;

 datele de identificare ale persoanei/instituției 
despre care se presupune că a comis fapta de 
discriminare;

 descrierea faptei de discriminare cu indicarea 
elementelor formei de discriminare invocate;

 probele relevante (înregistrări, imagini video, foto, 
acte, etc.);

 data și semnătura petiționarului (dacă este depusă 
on-line, consimțământul privind prelucrarea datelor 
cu caracter personal).


