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              CRÂMPEIE DE ACTIVITATE 

 

Începând cu data de 15 octombrie până pe 
15 noiembrie Consiliul, împreună cu Oficiul 
Avocatului Poporului a desfășurat campania de 
promovare a toleranței, de combatere a discursului 
de ură, stereotipurilor și prejudecăților. 

 

 

 

 

               CRÂMPEIE DE ACTIVITATE 

     
           În cadrul campaniei internauții au participat 

la concursul „Cel mai bun slogan împotriva 

discursului de ură, stereotipurilor și prejudecăților” 

expediind peste 60 de mesaje, 10 dintre ele fiind, 

ulterior, desemnate câștigătoare, fiind relevante 
problemelor de actualitate privind discursul de ură, 

stereotipurile și prejudecățile. 

               În susținerea inițiatorilor campaniei au 

venit reprezentanți ai Parlamentului, organizațiilor 

internaționale și ONG-uri, confirmând odată în plus 

necesitatea imperioasă de schimbare a lucrurilor la 

capitolul drepturilor omului.  
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            În perioada de referință au continuat 
activitățile de instruire a populației în scopul 

abilității juridice a acesteia privind mecanismul de 

revendicare a dreptului la nediscriminate.  

           În cadrul atelierelor organizate în parteneriat 

cu HelpAge, au participat peste 100 de vârstnici, dar 

și pedagogi, asistenți sociali, angajați ai autorităților 

publice din 5 localități rurale din sudul țării.        

           Activitățile s-au desfășurat în contextul 

marcării Zilei Internaționale a Persoanelor în Etate 

în baza unui parteneriat semnat între HelpAge 

International și Consiliu 

            

  

 

 

 

 

                      În contextul marcării Zilei 

Internaționale a Toleranței, Consiliul a desfășurat, 

în luna noiembrie, activități de informare privind 

fenomenul bulluing-ului în mai multe licee din țară.    

Peste 80 copii din clasele VII-a și a VIII-a au 
participat la lecțiile publice, familiarizându-se cu 

efectele negative ale hărțuirii în școli și cu 

posibilitățile de combatere a acesteia.             

            Dată fiind rata înaltă a cazurilor de bullying 

în școli, Consiliul își propune să fortifice segmentul 

instruirilor pentru elevi, contribuind, astfel, la 

formarea unei generații tolerante. 
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              „Revendică-ți dreptul la egalitate” 

Spot video elaborat și distribuit în contextul marcării Zilei 

Internaționale  a Drepturilor Omului în care tinerii îndeamnă 

populația nu doar să-și cunoască, ci și să-și revendice drepturile 
garantate de către lege. Deși datele studiului „Percepții asupra 

drepturilor omului în Republica Moldova” indică o ușoară 

îmbunătățire a situației  privind respectarea drepturilor omului, 

același studiu denotă restanțe considerabile la capitolul 

respectării dreptului la sănătate, educație și protecție socială. 

În scopul marcării, la 10 decembrie a  Zilei Internaționale pentru Drepturile Omului, Consiliul a 

inițiat un Quiz de testare și completare a cunoștințelor în domeniul nediscriminării.  

                                             QUIZ „INIȚIERE ÎN DOMENIUL NEDISCRIMINĂRII” 

 

Chestionarul a inclus 12 întrebări care vizau noțiuni generale desre discriminare, formele acesteia, criteriile protejate 

de lege, instituțiile responsabile de protecția împotriva discriminării, modalitățile de depune a unei plângeri dar și 

situații concrete cânt respondenții urmau să identifice fapta de discriminare. 

Rezultatele quiz-ului denotă că: 

- 77% din respondenți știu ce este discriminarea                   -  60% din respondenți știu ce înseamnă croteriu          
                                                                                                       protejat                              

- 75% din respondenți cunosc că lista criteriilor                     -    80 % din respondenți pot identifica corect o 
               protejate este una deschisă                                                       situație de discriminare 

- 75%  din respondenți cunosc care sunt atribuțiile               -    70% din respondenți cunosc care sunt  
Consiliului                                                                                       modalitățile de depunere o plângere la Consiliu 
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                                                                       Activitatea Consiliului  
            în perioada octombrie - decembrie 2019 
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                                                                                Cazuistică relevantă 

Bariere în realizarea dreptului persoanelor 
nevăzătoare privind accesul la bunuri disponibile 
publicului, prin restricționarea accesului în 
magazinele alimentare cu câinele-ghid. 

Obiectul cauzei 148/19: Petiționarul s-a adresat 
Consiliului invocând că i s-a refuzat intrarea într-un 
magazin alimentar împreună cu câinele-ghid pe 
motiv că animalul ar prezenta risc sporit de 
contaminare a produselor expuse spre 
comercializare, fiindu-i astfel, încălcat dreptul 
privind accesul la servicii publice de comerț și 
asigurarea mobilității personale.  

Reclamatul a menționat că scopul primordial al 
limitării accesului câinelui în local a fost dictat de 
necesitatea companiei de a se supune legislației în 
vigoare, care interzice aflarea animalelor de 
companie în magazinele alimentare. 

Examinând prevederile actelor normative, alegațiile 
părților, dar și angajamentele țării de a crea condiții 
egale în exercitarea drepturilor și libertăților tuturor 
persoanelor, Consiliul a constatat că statutul de 
câine-ghid, conform legislației, permite accesul liber 
și gratuit al animalului, însoțitor al persoanei cu 
dizabilități, în mijloace de transport, precum și în 
toate locurile publice, inclusiv unde sunt depozitate 
produse alimentare.  

Consiliul a recomandat reclamatului să plaseze la 
intrarea în toată rețeaua de magazine un afișier-
simbol care ar indica accesul permis, cu titlu de 
excepție câinilor-ghizi.  

Consiliul a recomandat Guvernului să propună 
completarea art.20 din Legea privind incluziunea 
socială a persoanelor cu dizabilități nr.60/2012 prin 
reglementarea obligativității proprietarilor de 
localuri publice și a administratorilor mijloacelor de 
transport de plasare a aceluiași simbol menționat 
mai sus. 

 

              

Promovarea produselor de patiserie prin imprimarea 
pe ambalajul acestora a imaginilor cu caracter sexist. 

Obiectul cauzei 154/19: Grupul de petiționare au 
raportat la Consiliul utilizarea de către un agent 
economic, în scop de promovare a mărcii de 
pufuleți, a unei imagini care reprezenta o fetiță cu 
forme ale corpului (inclusiv sâni) care nu corespund 
vârstei.  

Petiționarele consideră că poziția corpului 
provocatoare din imagine, deopotrivă cu costumul 
de baie redă eronat imaginea unei fetițe și  
promovează sexualitatea feminină precoce.  

Studiind imaginile de pe ambalajul pufuleților, 
Consiliul a remarcat diferența vizibilă în prezentarea 
băiatului față de cea a fetiței. Acesta a constatat că 
imaginea în care a copilă îmbrăcată în costum de 
baie, ținând piciorul stâng într-o poziție îndoită lângă 
un surfboard și prezentată cu formele corpului unei 
femei mai degrabă, decât ale unei copile, are o 
conotație sexuală și face aluzie la senzualitatea 
femeii. Astfel, Consiliul a declarat imaginea ca fiind 
una cu caracter sexist și care lezează demnitatea.  

Instituția a recomandat reclamatului să stopeze 
comercializarea produsului cu ambalajul respectiv 
și să depună toată diligența pentru a nu admite 
situațiile similare pe viitor.  

Menționăm că recent, agentul economic a lansat pe 
piață produsul într-un ambalaj nou. De această dată, 
copiii de ambele sexe poartă haine care nu pun în 
evidență particularătățile de gen și sunt reprezentați 
ca exercitând activități comune atât băieților cât și 
fetelor.  

În conformitate cu legislația în vigoare, în Republica 
Moldova, publicitatea sexistă este interzisă.  
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Defavorizarea persoanelor cu statut HIV+ prin 
nerespectarea dreptului la protecția datelor cu 
caracter personal. 

Obiectul cauzei 179/19: Petiționara, s-a adresat la 
Consiliu după ce medicul de familie i-ar fi eliberat 
nepoatei acesteia adeverința medicală (formularul 
nr.079/e) pentru a fi prezentată la tabăra de odihnă 
pentru copii și ar fi indicat în act diagnoza fetei de 
HIV+ cu infecții multiple. Petiționara consideră că 
reclamatul i-a încălcat fetei dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și la respectarea 
demnității umane. 

Reclamatul, deopotrivă cu reprezentanții Centrului 
de Sănătate Publică Edineț au menționat că 
diagnosticul a fost indicat conform formularului-tip 
nr.079/e, pentru a informa lucrătorii medicali de la 
tabăra de odihnă asupra necesității de tratament 
specializat, în caz de necesitate.  

Deși înscrierea diagnosticului reprezintă o regulă 
generală, aplicabilă în toate cazurile când se 
eliberează acest formular tipizat, Consiliul a reținut 
că el constituie un mijloc de divulgare a unei 
categorii speciale de date cu caracter personal 
(statut HIV+), persoanele respective fiind expuse 
unui risc sporit de marginalizare, ținând cont de 
vulnerabilitatea lor și de distanța socială ridicată 
față de ele.  

Consiliul a propus Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale să modifice formularul-tip 079/e 
prin excluderea indicării expres a diagnosticului 
copilului substituind sintanga de la punctul 6 „starea 
sănătății și diagnosticul dacă se află la evidență la 
dispensar” cu „prezintă/nu prezintă risc iminent de 
infectare a colectivității prin interacționarea cu 
aceasta.  

 

              

 

 

Influiențarea religioasă a copiilor prin desfășurarea 
activităților cu caracter religios pe teritoriul instituției 
preșcolare. 

Obiectul cauzei: 177/19: Petiționarul s-a adresat 
Consiliului invocând că în curtea grădiniței 150 de 
pe str. Matei Basarab 4 se construiește o biserică 
creștin-ortodoxă, iar în timpul orelor de program, 
copiii sunt duși în mod organizat în localul construit, 
unde participă la ceremoniile oficializate. 

Materialele dosarului au demonstrat că locașul de 
cult este construit ilegal, or, potrivit certificatului de 
urbanism, terenul era destinat construcției unei 
biblioteci cu Centru de educație moral-spirituală.  

Consiliul notează că, în Republica Moldova, 
învățământul de stat este laic, iar în acest sens 
educația trebuie să se întemeieze pe principiul 
libertății de gândire și al independenței față de 
ideologii, dogme religioase și doctrine politice. 
Edificarea locașurilor de cult pe teritoriul instituțiilor 
de învățământ nu se aliniază acestui principiu și nu 
ar trebui admisă. 

Consiliul a constatat discriminare indirectă pe 
criteriu de convingeri în procesul educațional și a 
solicitat Direcției Generale Educație, Tineret și Sport 
să întreprindă măsurile necesare, în vederea 
garantării faptului că pe teritoriul instituției 
preșcolare nu se vor desfășura activități religioase 
contrare principiului învățământului laic.  

Administrației instituției i s-a recomandat să nu 
admită influiențarea religioasă a copiilor în incinta 
instituției preșcolare și să nu-i expună pe aceștia la 
ceremonii religioase pe parcursul programului.  

Totodată, Direcția de poliție din mun. Chișinău și 
Pretura sectorului Ciocana urmează să asigure 
executarea dispoziției Primăriei de sistare a 
lucrărilor de construcție și demolarea construcției 
neautorizate. 

              

 


