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Pe 31 iulie 2019 Consiliul pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității a împlinit 6 ani de activitate. 

În această perioadă, pornind de la viziunea și misiunea acesteia, 
instituția a marcat succese considerabile în: 

 Schimbarea atitudinii populației asupra fenomenului 
discriminării. Astfel, distanța socială medie este în 
cpotinuă descreștere, de la 2,8 în 2015, la 2,4 în 2018 ; 
 

 Creșterea nivelului de încredere a populației în Consiliu ca 
instituție responsabilă de asigurarea dreptului la egalitate 
și nediscriminare. Acest lucru poate fi observat în baza 
celor 1100 plângeri parvenite în adresa Consiliului în 6 ani de 
activitate ; 
 

 Creșterea gradului de abilitare juridică a populației în 
vederea revendicării dreptului la nediscriminare. În acest 
scop au fost desfășurate 260 sesiuni de informare pentru 
6771 persoane din diferite grupuri : 
 
 

 

    Republica Moldova, MD-
2004, Chișinău 
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 
180 of. 405 
www.egalitate.md 
info@egalitate.md 
tel: (022) 212-817 

 

 

               Crește breasla 
funcționarilor publici angajați la 
Consiliu  

 

Voluntarii interesați de practica 
Consiliului  

 

 

 

 
 

                       31 iulie 2019  
        Consiliul la 6 ani de activitate 

 

 

http://www.egalitate.md/
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Activitatea Consiliului 
în perioada iulie – septembrie 2019 

 
 Combaterea fenomenului discriminării  

În acest sens au fost emise : 
- Decizii de constatare - 311 
- Procese verbale de contravenție - 42 

 
 Prevenirea fenomenului discriminării -  obiectiv atins prin 

monitorizarea continuă a procesului de racordare a actelor 
legislative la principiile de egalitate și nediscriminare.  
În acest sens, în perioada 2013 – 2016 Consiliul a emis : 
- Avize consultative la proiectele de acte normative – 135 
- Avize la actele normative în vigoare - 101 

 

 

Oportunități de stagiere                      
oferite de Consiliu 

Consiliul s-a arătat deschis să 
promoveze incluziunea și creșterea 
competitivității stagiarilor pe piața 
muncii susținând și în acest an, 
Programul de stagii ONU pentru 
persoanele din grupurile 
subreprezentate, fiind unica 
instituție publică care a creat 
oportunități de stagiere în cadrul 
tuturor celor 4 ediții. Programul vine 
ca o măsură afirmativă menită să 
ofere stagiarilor posibilitatea de a-și 
dezvolta competențele prin 
colaborarea cu agențiile ONU și 
autoritățile publice etc.  

 

 
 

 

 

 66 plângeri parvenite; 
o Retrase – 2 
o Soluționate pe cale amiabilă – 1 
o Examinate - 63 

 63 decizii emise: 
o de constatare – 16  
o de neconstatare – 16  
o de inadmisibilitate – 31 

 13 avize consultative  
o la proiecte de acte normative – 7 
o la acte normative în vigoare – 5 

 activități de instruire – 4  
 persoane instruite: – 241 

o elevi și studenți - 116 
o reprezentanți ai autorităților - 3 
o profesori - 28 
o părinți - 75 
o asistenti sociali - 4 
o persoane din grupuri subreprezentate – 15 
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Colaborare între instituțiile responsabile de 
drepturile omului   
În rezultatul unui memorandum, semnat  de Consiliu, Oficiul 
avocatului Poporului și Agenția pentru Relații Interetnice cu 
sprijinul OSCE, s-au desfășurat o serie de întruniri în care 
instituțiile au punctat o serie de activități comune, menite să 
canalizeze eforturile pentru îmbunătățirea protecției drepturilor 
minorităților naționale.  

Cele mai importante activități planificate în acest sens țineau de: 
- Semnarea unei declarații comune cu privire la 

desfășurarea și reflectarea campaniei electorale fără 
discurt de ură și discriminare; 

- Desfășurarea unei campanii on-line în contextul marcării 
Zilei Internaționale a Toleranței 
 

  

Ulterior, Consiliul Audiovizualului s-a alăturat acestei acțiuni, 
chemând, alături de autorii declarației, la respectarea valorilor 
democratice, promovarea principiului egalității și nediscriminării, 
evitarea discursului de ură și respectarea demnității umane. 

 

 

 

Declarație comună între Consiliu, 
Oficiul Avocatului Poporului  

      și Agenția Relații Interetnice 

 

Textul integral al declarației îl poți 
vedea AICI 

 

 
În urma recomandărilor Consiliului, 
vorbitorii de limbă rusă încep să 
aibă acces la informația de interes 
public. Astfel, începând cu luna 
septembrie unele autoritățile încep 
să asigure traducerea paginilor 
web aflate în gestiune. 

 

 

 

http://egalitate.md/wp-content/uploads/2019/09/declaratie-comuna.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2019/09/declaratie-comuna.pdf
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Cazuistică relevantă  
 
 

 

Dezavantajarea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA 
prin înscrierea în certificatul de încadrare în grad de 
dizabilitate a codului fiecărei deficiențe funcționale 

Obiectul cauzei 61/19: Partea interesată a susținut 
că potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern cu privire 
la determinarea dizabilității nr. 357 din 18.04.2018, în 
certificatul de încadrare în grad de dizabilitate este 
introdusă o nouă rubrică în care se indică codul 
deficienței funcționale de bază, ceea ce duce la 
divulgarea nejustificată a stării de sănătate și în 
consecință la discriminarea persoanelor HIV+.  

Deși reclamatul a susținut că înscrierea în certificatul 
de dizabilitate a codului deficienței funcționale este 
necesară pentru colectarea de date statistice 
dezagregate pe diferite criterii, Consiliul a stabilit că 
prezumția discriminării indirecte a fost instituită, iar 
dispozițiile normative în vigoare sunt pasibile de a 
produce efecte nefavorabile față de grupul vizat. 

Consiliul acceptă colectarea datelor cu caracter 
medical în scopuri statistice, Cu toate acestea, 
Consiliul observă că mijloacele utilizate pentru 
atingerea acestui scop nu sunt proporționale, or 
pentru a colecta și opera cu aceste date este suficient 
ca acestea să rămână în sistemul operațional, nefiind 
absolut necesar de a le indica pe certificatele 
eliberate persoanelor. 

Consiliul a recomandat Ministerului Sănătății, Muncii 
și protecției Sociale să demareze procesul de 
modificare a prevederilor normative astfel încât să fie 
exclusă necesitatea indicării în certificatul de 
dizabilitate a codului deficienței funcționale.  

De asemenea, Ministerul Sănătății, Muncii și 
protecției Sociale va dispune schimbarea gratuită a 
tuturor certificatelor de acest tip eliberate 
solicitanților. 

 

 

Stabilirea cuantumului diferit al compensației pentru 
serviciile de transport, acordate persoanelor cu dizabilități, 
în dependență de locul de trai al acestora 

Obiectul cauzei 99/19: Petiționarul, a notat că mărimea 
compensației trimestriale acordată persoanelor cu 
dizabilități este diferită, în dependență de locul de trai al 
acestora. Astfel, persoanele cu dizabilități severe care 
domiciliază în Chișinău, primesc o compensație de 360 
lei, cele domiciliate în Bălți – 270 lei, iar restul (inclusiv 
petiționarul) – 138 lei.  

Reclamatul și-a argumentat poziția prin ajustarea 
legislației care a comasat compensația pentru călători în 
transportul în comun urban, suburban și interurban și 
compensația anuală pentru cheltuielile de deservire cu 
transport într-un singur tip de compensație – 
compensația pentru serviciile de transport. Acesta 
menționează că la etapa inițierii acestei modificări au 
fost luate în calcul datele rapoartelor Biroului Național de 
Statistică privind veniturile și cheltuielile populației, care 
reflectă că cheltuielile de consum ale gospodăriilor 
casnice din mediul urban, inclusiv pentru transport, sunt 
mai mari decât în mediul rural.  

Consiliul a considerat că argumentul reclamatului este 
neîntemeiat din moment ce prestația respectivă vine să 
compenseze nu doar cheltuielile transportului urban, ci și 
cel suburban și interurban, precum și alte cheltuieli de 
deservire cu transport. Mai mult decât atât, Consiliul 
atrage atenția că în localitățile rurale unde nu sunt 
dislocate instituțiile de menire socială, situația 
beneficiarilor este comparabilă cu cea a beneficiarilor din 
orașe. 

Consiliul a considerat discriminatoriu modul de stabilire și 
plată a compensațiilor pentru transport și a recomandat 
Guvernului să revizuiască cuantumul compensației 
trimestriale pentru serviciile de transport acordate 
persoanelor cu dizabilități, cu evitarea măsurilor refresive.    
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Cazuistică relevantă  
 
 

 

Limitarea accesului la informarația privind 
instrucțiunile de folosire a medicamentelor pentru  
vorbitorii de limbă rusă 

Obiectul cauzei 104/19: Petiționarul a declarat că 
întocmirea prospectelor pentru medicamente doar în 
limba de stat încalcă principiul egalității, precum și 
dreptul la ocrotirea sănătății, discriminând 
persoanele care nu cunosc limba de stat suficient de 
bine pentru a înțelege instrucțiunile de utilizare a 
medicamentelor.   

Reclamatul a menționat că, conform prevederilor 
legale, art.4 din Legea nr.1409/1997 cu privire la 
medicamente, includerea variantei ruse în prospectul 
medical este opțională. Totodată, Agenția 
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a susținut 
că nu este  lezat dreptul niciunei persoane la ocrotirea 
sănătății, cu atât mai mult cu cât, medicul este 
responsabil de prescrierea tratamentului și ajustarea 
acestuia în funcție de pacient, iar farmacistul este 
responsabil de oferirea informației farmaceutice.  

Consiliul a constatat discriminare indirectă în acces 
la informația privind instrucțiunile de folosite a 
medicamentelor notând că practica de întocmire 
opțională a prospectelor de însoțire în limba rusă 
dezavantajează persoanele care aparțin minorităților 
lingvistice. De asemenea, Consiliul a menționat că 
această practică afectează dreptul la sănătate al unui 
grup lingvistic în situația în care limba rusă este 
declarată limbă oficială în două unități administrative 
din Republica Moldova. 

Consiliul a recomandat Guvernului inițierea 
procedurii de modificare a legislației, astfel încât, atât 
instrucțiunile de folosite a medicamentelor, cât și 
informația de pe ambalajul medicamentelor 
autorizate pentru uz în RM să fie disponibile în limba 
română și rusă. 

 

 

Bariere în realizarea dreptului persoanelor cu dizabilități de 
a beneficia de facilități fiscale și vamale la importul 
mijloacelor de transport. 

Obiectul cauzei 120/19: Grupul de petiționari a notat că 
reformarea sistemului de determinare a dizabilității prin 
modificarea formei și denumirii certificului de încadrare 
în dizabilitate a atras după sine imposibilitatea aplicării 
facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de 
transport pentru folosire personală.  

Consiliul a constatat că denumirea unor documente 
utilizate în actele normative pentru obținerea facilităților 
este diferită decât cea a documentelor stipulate în actul 
normativ cu privire la determinarea dizabilității. Lipsa 
unei uniformități dezavantajează persoanele cu 
dizabilități locomotorii care dețin documente 
confirmative au altă denumire decât cea stipulată în 
actele normative, ele fiind obligate să treacă repetat 
comisia medicală pe motiv că nu dețin certificat de 
încadrare în dizabilitate de tip nou.  

Consiliul a considerat că solicitarea documentului ce 
confirmă dizabilitatea nu este absolut necesară, în 
situația în care, nu toate persoanele cu dizabilități sunt 
eligibile pentru aceste facilități, ci doar cele cu 
dizabilități ale aparatului locomotor, fapt ce poate fi 
confirmat prin Concluzia privind necesitatea deservirii 
cu transport. 

Împrejurările date îngreunează nejustificat posibilitatea 
persoanelor cu dizabilități locomotorii de a beneficia de 
facilități fiscale și vamale pentru care sunt eligibile. 

Consiliul a constatat discriminare în realizarea dreptului 
de a beneficia de facilități fiscale și vamale și a 
recomandat Guvernului să reexamineze setul de 
documente ce urmează a fi prezentat de solicitantul 
facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de 
transport cu destinație specială.  


