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                                                            Vizita Comisarului pentru Drepturile Omului 

                                                                                 al Consiliului Europei 

  Pe 10 martie 2020, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 

asigurarea egalității a fost gazda unei vizite de lucru în Republica Moldova a dnei Dunja 

Mijatović, Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei. Scopul 

evenimentului a fost unul de informare asupra situației privind fenomenul discriminării 

în țara noastră. În cadrul vizitei oficialul a luat act despre barierele pe care instituția le 

întîlnește în realizarea misiunii sale de combatere și prevenire a discriminării, cu 

identificarea pîrghiilor de eliminare a acestora.  

 

                                                 Buletin informativ ianuarie – martie 2020    

 

      

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea       

     discriminării și asigurarea egalității 

 

 

În cadrul vizitei sale în Republica Moldova, oficialul s-a întîlnit cu mai multe autorități responsabile 

de protecția și promovarea drepturilor omului, iar discuțiile purtate s-au axat pe subiecte privind 

drepturile femeilor, drepturile persoanelor cu dizabilități, drepturile migranților, a persoanelor de 

etnie romă, a persoanelor LGBTI, etc. 

http://www.egalitate.md/
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        Activitatea Consiliului în perioada ianuarie – martie 2020 

                                                               Protecția împotriva discriminării

În perioada de referință Consiliul 

pentru prevenirea și eliminarea 

discriminării și asigurarea egalității 

a recepționat 70 de plîngeri privind 

presupusele fapte de discriminare. 

Totodată, 69 dosare au fost 

soluționate: 

 

 

 

                      

                                                              Prevenirea discriminării 

În lunile ianuarie – martie, Consiliul a 

emis 14 avize consultative: 

 

 

Relevant în acest sens este avizul 

Consiliului la Dispoziția nr. 10 a 

Comisiei pentru Situații Excepționale a 

Republicii Moldova, emisă în contextul 

pandemiei de coronavirus, care a 

afectat și țara noastră. Prin acest aviz, 

membrii Consiliului s-au expus asupra 

caracterului discriminator al 

condiționalității de achitare a  primei de 

asigurare obligatorie de asistență 

medicală înainte de revenirea în țară, 

pentru cetățenii Republicii Moldova, 

care se întorc acasă pe cale aeriană. 

Această condiționalitate a fost exclusă 

ulterior, toți cetățenii bucurându-se de 

dreptul de a  intra în țară în baza unei 

declarații pe proprie răspundere prin 

care își asumă obligația de a procura 

polița de asigurare medicală obligatorie 

în decurs de 72 de ore. 

 

                                                                    

 17 decizii de constatare a 

discriminării 

 15 decizii de neconstatare a 
discriminării 

 30 plîngeri declarate inadmisibile 

 7 dosare încetate  

 6 la proiecte de acte normative;   

 8 la acte normative în vigoare 

În contextul situației epidemiologice din țară, Consiliul s-a expus și asupra practicii 

discriminatorii de înhumare a persoanelor decedate de Covid-19 la marginea cimitirelor, cu 

sfidarea tradițiilor culturale și religioase ale victimelor și ale membrilor de familie. Consiliul 

a recomandat autorităților ca obiectivul de diminuare a riscului de expunere la infecție să 

fie realizat fără acțiuni stigmatizante și cu respectarea demnității și a convingerilor 

religioase ale familiilor persoanelor decedate. 

http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/03_04_2020_Aviz_asig_med-final_1.pdf
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În contextul pandemiei de Covid-19, 

Consiliul a urmărit prevenirea 

discursului de ură și a tuturor 

acțiunilor discriminatorii, victime ale 

cărora sunt persoanele afectate de 

coronavirus sau familiile acestora. 

Prin materialele informative 

elaborate, Consiliul a ținut să aducă o 

claritate pentru întreaga populație 

asupra măsurilor de restricție impuse 

de către autorități pe timpul situației 

de urgență și dacă acestea poartă sau 

nu un caracter discriminator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astfel, sloganul #Lupta Cu Boala Nu 

Cu Bolnavul a devenit unul de 

referință în spațiul on-line, orientat să 

protejeze persoanele afectate de boală 

și pe familiile acestora de fenomenul 

discriminării și al stigmatizării.   

Pentru o informare corectă și în 

condiții de egalitate a tuturor 

persoanelor aflate pe teritoriul țării 

privind situația epidemiologică din  

 

https://www.facebook.com/search/top/?q=%23luptacuboalanucubolnavul&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%23luptacuboalanucubolnavul&epa=SEARCH_BOX
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țară, Consiliul a inițiat o serie de 

activități de cooperare cu Organizația 

Mondială a Sănătății și Ministerul 

Sănătății, susținîndu-se reciproc în 

mediatizarea Ghidului pentru 

prevenirea și abordarea stigmatului 

social asociat cu boala coronavirus 

2019 (COVID-19) și în desfășurarea 

activitaților de traducere a 

materialelor informative în limbile 

minoritare de pe teritoriul țării. 

 

                    

 

                                                                                

                                                                 Promovarea egalității 

În contextul marcării Zilei Zero 

Discriminare au fost desfășurate 4 

sesiuni de instruire. Acestea au 

cuprins localitățile Orhei și  

 

 

      Hîncești cu participarea unui număr 

de peste 80 de participanți    

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                        Sesiune de instruire „Prevenirea bullyng-ului în școală”, or. Hîncești 

 

                                                

                                                     Cazuistică relevantă 

 42 elevi de 13-14 ani din r-l Orhei;   

 44 elevi de 13-14 ani din r-l Hâncești 

https://www.facebook.com/OMSMoldova/photos/pcb.2421113334846621/2421107964847158/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OMSMoldova/photos/pcb.2421113334846621/2421107964847158/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OMSMoldova/photos/pcb.2421113334846621/2421107964847158/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OMSMoldova/photos/pcb.2421113334846621/2421107964847158/?type=3&theater
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Discriminarea persoanelor cu statut de asigurat la 

accesarea serviciilor medicale incluse în programul 

unic. 

Obiectul cauzei 204/19: Petiționarii au invocat că, în 

calitatea lor de persoane asigurate, pentru a beneficia 

de serviciile medicale incluse în programul unic, 

trebuie să aștepte o perioadă mai îndelungată până li 

se va presta serviciul medical solicitat prin 

comparație cu cei care sunt dispuși să achite taxa 

pentru serviciile respective.  

Consiliul a constatat că faptele examinate în cadrul 

cauzei 204/19 reprezintă discriminare indirectă în 

acces la servicii medicale specializate de ambulator și 

cele de înaltă performanță pe criteriul de statut de 

asigurat, dizabilitate și vârstă .  

Consiliul a stabilit că modalitatea de organizare a 

accesului populației la servicii medicale specializate 

de ambulator și cele de înaltă performanță este în 

dezavantajul persoanelor asigurate, prin durata mare 

de așteptare. Această situație, aparent neutră, 

afectează în mod disproporțional persoanele cu 

dizabilități și persoanele în vârstă, care din cauza 

problemelor de inaccesibilitate și a pensiilor mici, nu 

își pot permite să beneficieze de astfel de investigații 

în alte localități inclusiv să achite pentru respectivele 

servicii.   

Consiliul a recomandat Ministerul Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale și CNAM, să identifice 

necesitățile populației în servicii medicale, pentru 

planificarea eficientă a volumului asistenței medicale 

și serviciilor medicale; CNAM, anterior contractării 

asistenței medicale în cadrul asigurării obligatorii de 

asistență medicală, să planifice volumul asistenței 

medicale de servicii de înaltă performanță, conform 

necesităților populației din teritoriu; CNAM să 

includă IMSP SR Nisporeni în următorul plan de 

evaluare a prestatorilor de servicii medicale și 

farmaceutice, încadrați în sistemul asigurării 

obligatorii de asistență medicală și să verifice inclusiv 

implementarea recomandărilor formulate în decizie. 

 

Acțiuni de intimidare la locul de muncă a persoanelor 

reîncadrate în cîmpul muncii după expirarea 

concediului de îngrijire a copilului. 

Obiectul cauzei 233/19: Petiționara a invocat că, 

după depunerea cererii de reîncadrare în câmpul 

muncii din concediul de îngrijire a copilului, 

angajatorul a întreprins un șir de acțiuni care au dus 

la stabilirea unui mediu intimidant la locul său de 

muncă.   

Consiliul a constatat că faptele examinate în cadrul 

cauzei 233/19 reprezintă hărțuire pe criteriu de 

maternitate în câmpul muncii. 

Consiliul a stabilit că acțiunile angajatorului, care au 

fost luate în privința petiționarei, după revenirea din 

concediul de îngrijire a copilului, au fost vădit 

îndreptate pentru a-i crea acesteia un mediu 

intimidant și a o determina să renunțe la funcție. 

Acesta într-o lună după revenirea petiționarei, a redus 

funcția ocupată de aceasta, considerând-o “inutilă, 

nerațională și neexercitată de facto din 05.10.2016”. 

Consiliul a notat că rapiditatea cu care a fost aplicată 

concedierea și neglijarea prevederilor Codului 

muncii, se califică drept comportament intimidant 

aplicat față de femeia care a solicitat reîncadrarea în 

câmpul muncii după expirarea concediului de 

îngrijire a copilului. Consiliul a menționat că o astfel 

de abordare față de femeile care revin din concediul 

de îngrijire a copilului depășește nivelul general de 

acceptabilitate și se ridică la un prag de gravitate care 

este de natură să lezeze demnitatea umană. Aceste  

acțiuni conturează, repetat, că stereotipurile de gen, 

potrivit cărora maternitatea afectează evoluția 

profesională, încă mai influențează atitudinea 

angajatorilor în privința persoanelor care revin din 

concediul de îngrijire a copilului. 

Consiliul a recomandat companiei reclamate să 

elaboreze și să aprobe un regulament intern privind 

neadmiterea discriminării la locul de muncă, să aducă 

la cunoștința angajaților constatările deciziei și să nu 

admită victimizarea petiționarei. 
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Discriminarea persoanelor în baza statutului HIV+ 

Obiectul cauzei 16/20: Petiționarul a invocat că a fost 

concediat după ce angajatorului i-a devenit cunoscută 

informația despre statutul său de ex-deținut și HIV+. 

Consiliul a constatat faptele examinate în cadrul 

cauzei 16/20 reprezintă discriminare directă pe 

criteriu de statut HIV+ și statut social (ex-deținut) în 

câmpul muncii. 

Consiliul, examinând în contradictoriu argumentele 

părților, a concluzionat că desfacerea contractului 

individual de muncă cu petiționarul a fost determinată 

de atitudinea negativă a reclamatei față de statutul 

HIV+ al salariatului. Consiliul a stabilit că, deși 

reclamata a invocat alte motive de concediere, 

precum însușirea ilegală a bunurilor altor salariați, 

perceperea ilegală a plăților de la consumatori și 

furnizarea informațiilor false în ancheta de angajare, 

acestea nu au putut fi confirmate. Consiliul a 

constatat că reclamata, în mod conștient și deliberat, 

a dispus desfășurarea anchetei de serviciu pentru a 

deghiza motivul real de concediere. Consiliul a 

stabilit că  ancheta disciplinară a demarat în lipsa 

oricăror plângeri parvenite de la clienți care ar invoca 

perceperea plăților ilegale de către petiționar, nu a 

existat nici o plângere sau un alt act care ar fi arătat 

că petiționarul ar fi însușit ilegal anumite bunuri de la 

colegi. De asemenea, nu s-a stabilit în baza căror acte, 

angajatorul avea bănuieli rezonabile că petiționarul ar 

fi prezentat informații false în ancheta de angajare, 

pentru a avea temei de declanșare a examinării acestui 

aspect. Consiliul a punctat că rapiditatea cu care s-a 

acționat și divergențele din actele procedurale emise 

de către reclamată, indică vădit că aspectele 

disciplinare invocate constituie doar un paravan 

pentru deghizarea motivelor reale pentru care 

petiționarul a fost concediat. 

Referitor la tăinuirea statutului HIV+ la angajare, 

Consiliul a notat că petiționarul nu este obligat să 

indice în fișa de angajare statutul HIV+. Or, conform 

art. 15 alin. (1) din Legea nr. 23/2007 cu privire la 

profilaxia infecției HIV, testarea obligatorie la 

marcherii HIV ca precondiţie pentru angajare, 

călătorii, acces la serviciile medicale,  

 

 

admiterea într-o instituţie de învăţământ sau pentru 

încheierea căsătoriei este interzisă. De asemenea, sunt 

interzise toate formele de testare ascunsă. 

În privința solicitării cazierului judiciar pentru 

angajarea în funcție de hamal, Consiliul a menționat 

că aceasta este o cerință discriminatorie, deoarece 

existența/inexistența antecedentelor penale nu 

constituie o cerință esențială și determinantă pentru 

exercitarea atribuțiilor de hamal. Consiliul 

menționează că solicitarea cazierului judiciar și/sau 

contravențional este obligatorie doar pentru anumite 

profesii stabilite de legislația în vigoare, precum 

administratorul, adjunctul și contabilul-șef al casei de 

schimb valutar; administratorul, membrii consiliului, 

contabilul-șef al băncii; evaluator al bunurilor 

imobile; șofer pentru transportarea elevilor; persoane 

încadrate în activitatea particulară de pază. Cu alte 

cuvinte, cerința prezentării cazierului judiciar la 

angajare trebuie analizată în fiecare caz separat, 

justificarea condiției respective trebuie să fie făcută 

în mod obiectiv și rezonabil în legătură cu specificul 

muncii, or în situația unui hamal, această cerință nu 

se justifică. 

Consiliul a recomandat reclamatei să întreprindă toate 

măsurile necesare în vederea repunerii în drepturi a 

petiționarului. 

În vederea prevenirii faptelor discriminatorii pe 

viitor, Consiliul a recomandat reclamatei să 

revizuiască procedurile interne de management a 

resurselor umane pentru a nu admite discriminarea în 

relațiile de muncă, inclusiv excluderea din ancheta de 

angajare a rubricilor în care se solicită declararea 

stării de sănătate și a antecedentelor penale. 


