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În perioada 4 august 2017 - 12 martie 2018 Consiliul pentru prevenirea 
și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a implementat 
proiectul „Prevenirea manifestărilor discriminatorii la elaborarea 
anunțurilor de angajare”.  

Scopul proiectului este creșterea șanselor de angajare a persoanelor 
care se află în căutarea unui loc de muncă. 

Una dintre problemele identificate de Consiliul pentru Egalitate este 
discriminarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. În 
consecință are loc marginalizarea economică și socială a acestora. 

Consiliul pentru Egalitate și-a propus să schimbe atitudinea 
angajatorilor și a specialiștilor în resurse umane, pentru ca aceștia 
să includă în ofertele de muncă doar condițiile esențiale pentru 
postul vacant anunțat. 

 
 

În rezultat, va fi asigurată egalitatea și 
nediscriminarea în procesul de recrutare.  
Persoanele care sunt cel mai des supuse 
discriminării la angajare vor avea mai multe 
șanse să-și găsească un loc de muncă în 
corespundere cu abilitățile și cunoștințele lor. 

Rezultatele proiectului: 

• Metodologia privind elaborarea 
recomandărilor de ordin general în 
vederea prevenirii discriminării; 

• Studiu privind tendințele 
discriminatorii prezente în anunțurile 
de angajare din sectorul privat; 

• Ghid practic pentru angajatorii din 
sectorul privat la întocmirea 
anunțurilor de angajare; 

• Ghid practic pentru angajatori cu 
scopul prevenirii manifestărilor 
discriminatorii la interviurile de 
angajare; 

• Platformă online de evaluare a 
anunțurilor de angajare; 

• Trei sesiuni de instruire a 30 de 
angajatori privind prevenirea 
manifestărilor discriminatorii la 
elaborarea anunțurilor de angajare  

• Logoul Egalității  
 
 

REZULTATELE PROIECTULUI ,,Prevenirea manifestărilor 
discriminatorii la elaborarea anunțurilor de angajare” 
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La 15 martie 2018, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, 
împreună cu partenerii săi, a lansat proiectele: Egalitatea pe înțelesul tuturor și Drepturi egale pentru 
comunități rurale. 

  

Proiectele sunt implementate de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 
egalității în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și 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.    

 

Egalitatea pe înțelesul nostru   este proiectul orientat spre accesibilizarea informației cu privire la 
mecanismul național de protecție împotriva discriminării, conform necesităților persoanelor cu 
dizabilități și ale minorităților naționale.  

Accesul limitat la informație menține inegalitățile în societate și perpetuează încălcarea drepturilor 
omului. În pofida tehnologiilor moderne, persoanele cu dizabilități continuă să întâmpine dificultăți în 
obținerea informațiilor. De exemplu, persoanele cu dizabilități cognitive nu înțeleg pe deplin ce fel de 
situații reglementează anumite legi, care sunt metodele prin care își pot apăra drepturile și cum trebuie 
să acționeze. 

Conform Studiului privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi realizat în 2017, 66% din 
persoanele cu dizabilități nu sunt informate despre dreptul la egalitate și nediscriminare. Studiul arată 
că 73% dintre respondenți nu s-au adresat nicăieri pentru a reclama situația discriminatorie. Una dintre 
cauzele identificate este lipsa informațiilor accesibile pentru persoanele cu cerințe speciale.  

Proiectul prevede transcrierea și tipărirea Ghidului petiționarului în alfabet Braille și crearea versiunii 
sonore a acestuia în limbile română și rusă. Materialele vor fi distribuite prin intermediul Asociației 
Tinerilor cu Dizabilități de Vedere și al Asociației Nevăzătorilor din Moldova.  

O altă activitate presupune traducerea și tipărirea Ghidului în 6 limbi vorbite în Moldova: română, rusă, 
ucraineană, găgăuză, bulgară, romani. 

În cadrul proiectului va fi elaborat și Ghidul privind accesibilizarea informației, care oferă recomandări 
practice pentru instituțiile și autoritățile publice. Ghidul îi va ajuta să ofere informația specifică 
domeniului de activitate într-un format accesibil pentru toți.  

 

Implementarea cu succes a primului proiect al Consiliului 
pentru Egalitate a atras noi fonduri  
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Drepturi egale pentru comunități rurale  proiect ce are drept scop să crească nivelul de educație a 
populației în domeniul nediscriminării. 

Consiliul pentru Egalitate constată că în mediul rural, spre deosebire de cel urban, există mai puține 
oportunități de învățare, implicare în activități extrașcolare, sportive, de agrement și de angajare în 
câmpul muncii. Potrivit datelor Consiliului, din partea locuitorilor din sate parvin de 4 ori mai puține 
adresări de examinare a unor fapte de discriminare decât de la cei din orașe. Una dintre cauze – nivelul 
scăzut de informare a populației privind mecanismul național de protecție împotriva discriminării. 

Pe parcursul proiectului Consiliul pentru Egalitate va desfășura o campanie națională de informare ce 
va include sesiuni de instruire pentru angajații instituțiilor din șase localități rurale, distribuirea 
materialelor informative și discuții cu localnicii.  

Consiliul pentru Egalitate, în cadrul proiectului, va dezvolta un curs interactiv online care va permite 
tuturor să studieze domeniul egalității și nediscriminării. Cursul E-învăţare va conține module ce 
explică Conceptul discriminării; Domeniul de aplicare; Procedura în fața Consiliului. Cei care vor 
parcurge cursul integral vor învăța cum să identifice situațiile discriminatorii și cum să depună o 
plângere argumentată la Consiliu. 

Cursul E-învățare poate servi ca material didactic pentru profesorii și studenții facultăților din Moldova.  

 

 

În cadrul parteneriatului între Consiliul pentru 
Egalitate și Consiliul Național pentru Combaterea 
Discriminării din Romania (CNCD), experții celor 
două instituții fac schimb de experiență și bune 
practici pentru perfecționarea mecanismului de 
protecție împotriva discriminării. 

La 3 mai 2018, echipa CNCD a participat la una 
din ședințele de audieri publice ale Consiliului 

pentru Egalitate, în care părțile vizate într-un dosar de discriminare în câmpul muncii și-au prezentat 
pozițiile. Delegația din România a discutat cu specialiștii din cadrul Consiliului despre unele aspectele 
specifice discriminării pe criteriul de religie.  

În perioada 8 - 13 iulie 2018, la invitația CNCD, președintele Consiliului pentru Egalitate Ian Feldman a 
participat în calitate de formator la Școala de vară „Grupuri de risc și servicii sociale de suport. Dreptul 
la nediscriminare”, care a  avut loc în Constanța, România. Ian Feldman a vorbit despre principiul 
egalității de șanse și al nediscriminării, despre legislația în domeniul și a realizat o analiză comparativă 
a cadrului legal pe componenta de prevenire și combatere a discriminării din România și Republica 
Moldova.  

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ 
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Discriminarea se produce atunci când, revendicând un drept, persoana este tratată diferențiat în baza 
unui criteriu protejat de lege, precum: rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau 
convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu similar.  

În funcție de situația în care s-a produs tratamentul diferențiat, discriminarea poate avea următoarele 
forme: directă, indirectă, prin asociere, instigare la discriminare, hărțuire, victimizare.  

Legislația internațională, dar și națională (art.4 al Legii 121 cu privire la asigurarea egalității) prevede 
că discriminarea persoanelor în baza a două sau mai multe criterii reprezintă o formă gravă de 
discriminare. 

Discriminarea poate avea mai multe cauze. O persoană 
discriminată pe motiv de etnie, poate fi expusă discriminării și pe 
motiv de sex, vârstă, religie sau pe motivul dizabilității sale. Astfel 
de discriminare poate crea dezavantaj cumulativ. Constatarea 
discriminării este un proces anevoios care presupune multă 
cercetare și analiză exhaustivă a tuturor circumstanțelor 
producerii discriminării.  

Discriminarea persoanelor în baza a două sau mai multe criterii 
poate lua forma unei discriminări multiple sau intersecționale.  

Din experiența Consiliului, în cauza nr. 321/15 se constată 
discriminare multiplă pe criteriul de gen și vârstă în realizarea 
dreptului la pensie pentru limita de vârstă.  

Astfel, petiționarele susțin că sunt discriminate prin asociere cu copiii lor cu dizabilități severe în 
realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă. Ele afirmă că statul nu le asigură egalitate de 
șanse și tratament, din considerentul că au ales să nu-și instituționalizeze copiii cu dizabilități severe, 

ci să-i îngrijească în familie. De asemenea, petiționarele invocă o 
discriminare pe criteriu de gen. Ele explică că prevederile Legii nr. 156 
privind pensiile de asigurări sociale de stat, din care reiese că perioada 
01.01.1999 - prezent este necontributivă, afectează în mare parte 
femeile, deoarece mamele preponderent sunt cele care îngrijesc de copiii 
lor cu dizabilități. Consiliul a apreciat situația ca fiind o discriminare 
multiplă, prin asociere a petiționarelor cu copiii lor cu dizabilități severe, 

în realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, după cum este definit în art. 1 alin. (1-2) 
coroborat cu art. 8 lit. c) din Legea nr. 121 privind asigurarea egalității, precum și o discriminare 
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  ASPECTE ALE DISCRIMINĂRII 

Discriminarea multiplă                                      
Discriminarea intersecțională 

 

 

 

http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/decizie_321_2015_depersonalizat_9202256.pdf


 

 

indirectă pe criteriul de gen în realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, după cum este 
definit art. 1 alin. (1-2) coroborat cu Art. 8 lit. a) și lit. c) din Legea nr. 121 privind asigurarea egalității.  

Dacă în procesul de examinare a unei cauze de presupusă discriminare multiplă, unul dintre criteriile 
protejate decade, datorită celuilalt poate fi constatată discriminarea, atunci când vorbim despre 
discriminarea intersecțională criteriile invocate sunt într-o relație de dependență.  

Discriminarea intersecțională are loc când se suprapun mai multe 
criterii, iar examinarea unor astfel de cazuri presupune analiză 
meticuloasă a tuturor detaliilor subtile ale situației. De exemplu, 
femeile aparținând minorităților etnice, femeile vârstnice sau cele 
cu dizabilitate se numără printre cele mai vulnerabile în fața 
discriminării. 

Dependența între criterii poate fi stabilită numai datorită 
contextului în care s-a produs tratamentul discriminator. 
Identificarea discriminării intersecțională este dificilă și necesită   

a-i fi acordată o atenție specială. Discriminarea intersecțională este una specifică, deoarece se 
concentrează asupra modului în care relațiile de putere interacționează pentru a crea un dezavantaj 
sinergic.  

Discriminare intersecțională a fost identificată de Consiliu în cauza 514/16. 

Petiționara – persoană în etate a fost beneficiară a pensiei pentru limită de vârstă până în anul 2013, 
când s-a îmbolnăvit de o maladie oncologică, motiv pentru care a fost încadrată în gradul I de 
dizabilitate, cu reexaminare anuală. În 2016, din cauză că starea de sănătate s-a înrăutățit imprevizibil, 

nu a reușit să parcurgă procedura de reexpertizare în termenul indicat 
în certificatul de dizabilitate. Drept urmare, petiționarei i s-a stopat 
achitarea plății pensiei de dizabilitate, totodată fiind dezactivată polița 
de asigurare medicală. În aceste condiții, până la efectuarea 
reexpertizării și reconfirmării gradului de dizabilitate atribuit, nu a 
beneficiat de pensie, fiind lipsită de orice sursă de existență. De 
asemenea, din considerentul că polița de asigurare medicală era 
dezactivată, nu a putut accesa serviciile medicale gratuite. 

Astfel, ca urmare a examinării cauzei nr. 514/16, la data de 10 martie 2017, Consiliul a emis decizia de 
constatare a discriminării în acces la servicii de protecție socială și servicii medicale a beneficiarilor 
de pensie pentru limită de vârstă care, în virtutea dizabilității temporare, au optat pentru o categorie 
de pensie mai avantajoasă. 

În cazul prezentat se constată încălcarea unui drept, iar criteriile protejate care au fost invocate sunt: 
vârsta și dizabilitatea. Întrucât ambele criterii se află în relație de dependență reciprocă a putut fi 
stabilită discriminarea.  

  Republica Moldova, MD-2004, Chişinău,  
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 180 of. 405 
E-mail: info@egalitate.md 
Tel: (022) 212-817; Fax: (022) 212-817 
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