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În primul trimestrul al anului 2018, echipa 
Consiliului pentru egalitate a elaborat un raport a 
situației în domeniul prevenirii și combaterii 
discriminării și asigurării egalității pentru anul 2017. 
Raportul vine să evidențieze cele mai stringente 
probleme de discriminare identificate în rezultatul 
activității Consiliului, totodată înaintând anumite 
recomandări de îmbunătățire a 
situației în vederea  combaterii 
discriminării și asigurării 
egalității în societate. 

  La cinci ani de la adoptarea 
Legii cu privire la asigurarea 
egalității,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Consiliul prezintă în raport o 
statistică a rezultatului 
activității sale pe parcursul 
anilor. De-a lungul activității 
sale, Consiliul a înregistrat 678 
plângeri, fiind emise 569 decizii, 
dintre care 190 au fost decizii de 
constatare a discriminării. 

 Repartizarea plângerilor în 
funcție de sexul petiționarilor 
scoate în evidență faptul că, pe 
parcursul celor 5 ani, bărbații au 
fost cei care au depus cele mai 
multe plângeri la Consiliu.  

Analizând proveniența plângerilor în funcție de 
domiciliul petiționarului, se arată că mediul urban 
deține întâietate la numărul adresărilor la Consiliu, 
pe parcursul tuturor anilor. 

 

În vederea prevenirii discriminării, Consiliul a pus un 
accept special în educarea populației prin 
organizarea sesiunilor de instruire și informare în 
domeniul nediscriminării. Astfel, au fost 
desfășurate 214 sesiuni, pentru circa 5188 
beneficiari, din diferite domenii de activitate. La 
sesiunile de instruire au participat reprezentanți ai 
autorităților publice centrale și locale, societății 

civile, procurori, judecători, cadre didactice ș.a.   
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Totodată, în raport este reflectă pe domenii  situația 
privind prevenirea și combaterea discriminării în 
anul 2017, din perspectiva cazuisticii Consiliului și a 
legislației în vigoare.  

Accesul persoanelor la bunuri și servicii disponibile 
publicului rămâne a fi domeniul în care se manifestă 
cele mai multe situații de discriminare. Cele mai 
stringente probleme de discriminare constatate de 
Consiliul se referă la nivelul redus al accesibilității 
mijloacelor de transport și obiectelor de menire 
socială, ineficiența măsurilor pozitive instituite în 
favoarea persoanelor cu dizabilități, integrarea 
formală a principiului nediscriminării în politicile 
publice.  

În câmpul muncii, comparativ cu anul 2016, se 
atestă o creștere cu 100% a cazurilor de 
discriminare constatate de Consiliu. Printre 
cele mai reprezentative criterii sunt: sexul, 
vârsta și dizabilitatea. 

În opinia Consiliului, printre factorii care au 
determinat această creștere ar fi: lipsa 
mecanismului de stimulare a angajatorilor 
pentru integrarea grupurilor defavorizate pe 
piața muncii; neconștientizarea de către 
angajatori a avantajelor diversității la locul de 
muncă, ajustările legislative/normative fără o 
analiză prealabilă a impactului asupra unor 
grupuri vulnerabile în fața discriminării.  

Nici domeniul educației nu este ferit de 
prevederi și practici care îngrădesc drepturile 
persoanelor. Din activitatea desfășurată până 
în prezent, Consiliul a identificat o serie de 
factori care creează situații de discriminare, 
printre care atitudinea rigidă din partea 
cadrelor didactice în procesul de integrare a 
copiilor cu cerințe educaționale speciale.  

 Accesul la justiție și lezarea demnității umane sunt 
alte două domenii în care se constată situații de 
discriminare. 

Cele mai evidente probleme în acces la justiție sunt: 
inaccesibilitatea sediilor instanțelor de judecată și 
reticența judecătorilor de a răspunde necesităților 
persoanelor cu dizabilități prin întreprinderea 
măsurilor de acomodare rezonabilă.  

 

În 2017, Consiliului i-au fost raportate 151 de situații 
de discriminare, iar nouă cazuri au fost inițiate prin 
note de autosesizare. Din cele 149 de decizii emise, 
faptul discriminării a fost constatat în 62 din 
acestea, ceea ce reprezintă 40% din totalul deciziilor 
adoptate. Rata deciziilor de inadmisibilitate a 
scăzut față de anul precedent de la 55% la 35. 
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Anunțurile de angajare reprezintă forme publice prin care angajatorii își exprimă anumite preferințe față de 
viitorii angajați/angajate, dar uneori formulează reguli și criterii ce defavorizează anumite grupuri.  De aceea, 
Consiliul și-a propus să combată discriminarea pe piața muncii prin a analiza un segment frecvent ignorat: 
anunțurile de angajare în câmpul muncii plasate în mijloacele de informare în masă. 

Consiliul implementând proiectul „Prevenirea manifestărilor discriminatorii la elaborarea anunțurilor de 
angajare în sectorul privat”, din Programul de finanțare a proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor 
omului, 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 a elaborat mai multe instrumente. 
Studiul privind tendințele  discriminatorii prezente în anunțurile de angajare din 
sectorul privat relevă că angajatorii includ criterii discriminatorii în anunțurile de 
angajare publicate (mai mult de 1/5 din anunțurile monitorizate), cele mai multe 
conțin referințe discriminatorii la sexul candidaților, vârstă, etc; site-urile care 
postează anunțuri nu dispun de reguli de formulare a conținutului acestora și nici de modalități clare, 
transparente de sacționare a autorilor anunțurilor.  

Pentru a veni în ajutor angajatorilor, Consiliul a elaborat  Ghidul practic la întocmirea anunțurilor de recrutare, 
care conține un șir de recomandări în vederea evitării 
formulărilor și cerințelor care exclud sau favorizează 
nejustificat anumite categorii de persoane. Ghidul conține 
exemple de bună practică, pentru a asigura promovarea 
tratamentului nediscriminatoriu pe piața muncii.  

În procesul de recrutare a personalului, un pas 
important este și interviul de angajare prin intermediul căruia 

angajatorul adresează întrebări potențialului angajat pentru a valida corespunderea acestuia 
cerințelor esențiale și determinante ale postului propus. Pentru a ajuta angajatorii la formularea întrebărilor 
nediscriminatorii, Consiliul a elaborat Ghidul practic pentru angajatori în vederea prevenirii manifestărilor 
discriminatorii la interviul de angajare. 

În perioada 14-16 februarie, peste 30 de angajatori din mediul privat au participat la sesiunile de instruire 
organizate de Consiliu, în scopul prevenirii manifestărilor discriminatorii în câmpul muncii, fiind distribuite 
totodată și materialele informative. Pe parcursul celor trei zile, angajatorii au  avut posibilitate să-și aprofundeze 
cunoștințele în domeniul nediscriminării și să cunoască normele de etică și conduită profesională la recrutarea 
personalului.   

Prevenirea manifestărilor 
discriminatorii în câmpul muncii 
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În parteneriat cu Consiliul Europei, la 1 martie 2018, Consiliul pentru egalitate a organizat Conferința 
internațională Legea cu privire la asigurarea egalității – 5 ani în vigoare. De ziua internațională ,,ZERO 
DISCRIMINARE” Președintele Consiliului, Ian Feldman a evidențiat rolul Consiliului în combaterea 
fenomenului discriminării și experiența acestuia, punând accent pe funcțiile de bază, succesele obținute și 
pe impedimentele care trebuie să fie înlăturate pentru buna funcționare a mecanismului național de protecție 
împotriva discriminării. 

La evenimentul moderat de Președintele Consiliului au 
participat Ambasadorul Peter Mihalko, Șeful delegației UE în 
Republica Moldova; dna Valentina Buliga, Președinta 
Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, 
dna Eva Gutjahr, Șefa Interimară a Oficiului Consiliului 
Europei la Chișinău; dl Veaceslav Balan, Coordonator 
național a Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile 
Omului; dl Asztalos Csaba Ferenc, Președintele Consiliului 
Național de Combatere a Discriminării (România),  precum și reprezentanţi ai misiunilor diplomatice în 
Moldova, ai autorităţilor publice şi ai societății civile.  

Pentru consolidarea relațiilor și unificarea  eforturilor în combaterea discriminării, pentru fiecare sesiune 
înscrisă în programul conferinței au fost implicați membrii Consiliului, aflați la sfârșit de mandat, care alături 
de reprezentanții societății civile au raportat situația în Republica Moldova la capitolul nediscriminare. O 
atenție sporită s-a acordat aspectelor specifice de combatere a discriminării în câmpul muncii, educație, 
sănătate – domenii în care frecvent se atestă încălcarea principiului nediscriminării. 

Oxana Gumennaia, membra Consiliului, a prezentat 
informații  despre provocările în domeniul sănătății și 
protecției sociale, Lucia Gavriliță, membra Consiliului, a 
relatat despre accesul la educație și incluziunea socială a 
copiilor cu dizabilități, iar membrul Consiliului Andrei 
Brighidin a prezentat o amplă analiză a rezultatului 
studiului privind inegalitățile între femei și bărbați, făcând 
referire și la cauzele, dar și efectele inegalităților salariale 
între sexe  în Republica Moldova.  

Reunind la eveniment reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de protecție a drepturilor omului, s-au 
discutat mai multe detalii în raport cu lansarea Consiliului Consultativ pe lângă Consiliul pentru egalitate, care 
ar reprezenta o platformă pentru schimbul de informații, cunoștințe și expertize în domeniul prevenirii și 
protecției împotriva discriminării, precum și promovarea egalității. În cadrul evenimentului a fost prezentat și 
Codul de etică al membrilor Consiliului pentru Egalitate. 

ZIUA ZERO DISCRIMINARE  

1 martie 
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Anul 2018, a fost declarat de către Consiliu Anul dialogului între generații și al gratitudinii față de persoanele 
60plus. În acest context, Consiliul a anunțat lansarea campaniei de sensibilizare „Învățăm prin dialogul între 
generații”, realizată în cadrul proiectului comun al 
Consiliului Europei şi Uniunii Europene „Susţinerea 
eforturilor naționale în prevenirea și combaterea 
discriminării în Republica Moldova”, parte a 
Parteneriatului pentru Bună Guvernare.  

Au fost lansate patru spoturi prin care persoanele în 
vârstă sunt încurajate să rămână active, iar tinerii să 
fie deschiși și să învețe din experiența persoanelor 
vârstnice. 

Prin această campanie Consiliul își propune să 
demonstreze modele de bună comunicare între 
generații, contribuind la reducerea distanței sociale 
și la integrarea persoanelor în etate în diverse 
activități.  Criteriul de vârstă este frecvent invocat 
în plângerile înregistrate, de aceea campanie are 
menirea să promoveze valorile  interumane.  

În cadrul aceluiași proiect a fost creat un baner QUIZ plasat pe site-ul Consiliului 
www.egalitate.md precum și pe câteva platforme online de mass-media. Astfel, 
vizitatorii sunt îndemnați să-și testeze cunoștințele cu privire la fenomenul 
discriminării. Până în prezent, au fost recepționate 187 răspunsuri. Cu un 
rezultat de peste 90%, respondenții au recunoscut că în Republica Moldova 
există discriminare. În opinia lor, discriminarea în baza criteriului protejat de 
lege – dizabilitatea este cel mai frecvent semnalată. Este îngrijorător faptul că 
peste 58% din respondenți s-au regăsit în rândul persoanelor care au fost 
discriminate de mai multe ori. 

Rezultatele QUIZ-ului vor ajuta Consiliu la identificarea grupului țintă spre care 
vor fi orientate următoarele campanii de informare și sensibilizare.     

 
 
 
 
 
 

  
 

Anul dialogului între generații 
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