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Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului național „Consolidarea capacităților actorilor din sectorul justiției pentru realizarea actului de justiție în conformitate cu
standardele europene, pentru combaterea discriminării în Republica Moldova” coﬁnanțat de Uniunea Europeană și de Consiliul Europei în cadrul Parteneriatului pentru buna
guvernare. Opiniile exprimate în prezentul document nu pot ﬁ considerate, în niciun caz, ca reﬂectând poziția oﬁcială a oricăreia dintre părți.

Percepția populației generale asupra răspândirii discriminării, în general, în Moldova*

Foarte răspândită
Destul de răspândită
Puțin răspândită
Deloc răspândită
Nu știu / Nu răspund
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*Studiul național cu privire
la percepția populației generale
și opinia specialiștilor cu privire
la pregătirea actorilor din sectorul justiției
pentru a face față cazurilor de discriminare
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Percepția populației generale asupra răspândirii unor tipuri de discriminare în Moldova

Discriminarea pe bază de situație ﬁnanciară

41

21

14

42

Discriminarea persoanelor cu dizabilități ﬁzice

26

41

Discriminarea persoanelor cu dizabilități mintale, intelectuale

26

40

23

7 4

Discriminarea persoanelor în etate

26

35

30

7 3

Discriminarea persoanelor LGBT

15

25

34

10

Discriminarea foștilor deținuți

19

40

28

Discriminarea pe bază de limbă vorbită

21

37

31

Discriminarea din cauza aspectului ﬁzic

18

38

Discriminarea pe bază de sex

20

34

Discriminarea pe bază de etnie

17

Discriminarea persoanelor tinere

15

Discriminarea persoanelor pe bază de religie

16

Discriminarea persoanelor care trăiesc cu HIV / SIDA
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Percepția populației generale asupra măsurii
în care justiția din Moldova este pregătită să
facă față cazurilor de discriminare

Percepția specialiștilor asupra măsurii în
care justiția din Moldova este pregătită
să facă față cazurilor de discriminare
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42%
5 - Foarte pregătită
4
3
2
1 - Deloc pregătită
Nu știu / Nu răspund

25%
20%
3%
3%

5%
2%
4%

10%

17%

27%

8%
2%

3%

Discriminarea în Republica Moldova, 2020

5

SITUAȚIA PRIVIND ACCESUL PERSOANELOR VÂRSTNICE LA SERVICII
DE SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
Insuﬁciența resurselor umane necesare pentru acordarea asistenței medicale și sociale de calitate
Numărul medicilor și a personalului medical în proﬁl teritorial

Număr medici în localitatea urbană
Număr medici la 10 mii locuitori urbani
Număr medici în localitatea rurală
Număr medici la 10 mii locuitori rurali
Număr personal medical mediu în localitatea urbană
Număr personal medici la 10 mii locuitori urbani
Număr personal medical mediu în localitatea rurală
Număr personal medici la 10 mii locuitori rurali

11678

11793

11838

11854

77,5

78,0

78,0

77,9

1202

1213

5,9

5,9

5,9

1167
5,8

21259

19979

21017

20716

141,0

133,2

138,6

136,1

4679

4623

22,8

22,5

1201

11502
75,3
1130
5,6
19788
129,5

4468
22,0

4409
21,8

4193

2317

2017

2018
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2352

20,8
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SITUAȚIA PRIVIND ÎNCADRAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
ÎN CÂMPUL MUNCII PRIN INTERMEDIUL ÎNTREPRINDERILOR SPECIALIZATE
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Valoarea subvențiilor,
scutirilor acordate, lei
25.080.174 58.394.857 63.243.439 15.383.253 19.531.074

Numărul persoanelor
cu dizabilități angajate

246

283

268

30.131.620

222

214

212

Valoarea subvenției
per persoană, lei

101.952

206.342

235.983

69.294

91.267

142.130

Mărimea medie
a retribuției
salariale anuale, lei

25.713

30.728

30.201

33.392

34.407

41.315
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ACTIVITATEA CONSILIULUI ÎN CIFRE

297
299
plângeri parvenite

dosare soluționate

18
23

270
decizii emise

74

decizii de constatare

acte normative examinate

avize consultative
la proiecte de acte normative

8

260

persoane informate / instruite

Repartizarea plângerilor în funcție de statutul petiționarilor
Persoane ﬁzice
Persoane juridice
Grupuri de persoane
Autorități publice

257
22
15
3

Repartizarea plângerilor în funcție
de sexul petiționarului
Repartizarea plângerilor în funcție
de domiciliul petiționarului

60 %

80 %

20 %

40 %

Bărbați

Femei

Urban

Rural
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Repartizarea plângerilor în funcție de limba în care au fost formulate

209
87

Română
Rusă

Repartizarea plângerilor în funcție de modalitatea de depunere
120
100

10

57
23

0

Personal la sediu

2019
2020

94

83

65

20

42

40

84

60

104

80

Poșta

Online

Email

Date privind soluționarea cazurilor de discriminare raportate la Consiliu

90%

5%

3%

2%

Plângeri soluționate prin decizii
Plângeri soluționate amiabil
Plângeri retrase
Avize consultative

Date privind tipul deciziilor emise

27%

55%

2%

Constatare
Neconstatare
Inadmisibilitate
Încetare

16%
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Repartizarea deciziilor în dependență de domeniul constatat

24%

18%

16%
30%
5%

12

7%

Câmpul muncii
Acces la bunuri
și servicii disponibile publicului
Lezarea demnității umane
Acces la justiție
Educație
Alte domenii

Criteriile protejate din perspectiva deciziilor Consiliului (% din deciziile de constatare)

Câmpul
muncii

Acces la
servicii
și bunuri
disponibile
publicului

Lezarea
demnității
umane

Justiție

Educație

Sex/gen/statut matrimonial

7,23

2,41

8,43

1,20

1,20

Dizabilitate/stare a sănătății

4,82

1,84

Limbă

1,20

8,43

Opinie

8,43

Criterii
protejate

Domenii

2,41

1,20

1,20

1,20

9,53
3,57
3,57

1,20

2,41

2,41

2,41

Statut de beneﬁciar de pensie
Orientare sexuală

2,41

HIV+

1,20

1,20

2,41

1,20

1,20
1,20

1,20

Statut profesional
Activitate sindicală

1,20

Alt criteriu similar

2,38

TOTAL %

20,24
20,24

8,43

3,61

statut social

TOTAL

20,24

1,20

Origine etnică

Vârsta

3,61

Alte
domenii

30,95

1,20

26,19

16,67

10,71

1,20

7,14

10,71

5,95

9,52

100,00
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NIVELUL DE IMPLEMENTARE A RECOMANDĂRILOR ÎNAINTATE ÎN ANUL 2019

22.13 %
6.50 %
Implementate
Neimplementate
În proces de monitorizare
Contestate
30.32 %
40.00 %
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DISCRIMINAREA ÎN CÂMPUL MUNCII
Din totalul de 299 de dosare soluționate pe parcursul anului 2020, pe 87 cauze (29%) dintre acestea
s-au invocat acțiuni aferente domeniului câmpul muncii. Pentru 25% din respectivele cauze au fost
constatate acțiuni discriminatorii.
Criteriile protejate din perspectiva deciziilor de constatare în câmpul muncii
24%
16%

8%
28%

8%

Opinie
Maternitate, Sex, Gen
Dizabilitate
Vârstă
Statut de pensionar

Activitate sindicală
HIV
Limbă
Statut procesual

4%
4% 4% 4%
Aspectele invocate în plângerile examinate de către Consiliu scot în evidență următoarele probleme:
1. Discreditarea profesională, intimidarea psiho-emoțională și subminarea egalității de tratament a
angajaților care au o poziție civică activă și o opinie bine deﬁnită.
2. Refuzul de acomodare rezonabilă a graﬁcului de muncă a angajaților cu responsabilități familiale în
contextul efectelor generate de criza pandemică.
3. Refuz neîntemeiat de angajare/transfer din motive stereotipice.
4. Subminarea egalității de tratament la aplicarea garanțiilor și drepturilor salariaților.
5. Subminarea egalității de tratament la concediere.
6. Plasarea anunțurilor de angajare cu indicarea condițiilor care favorizează anumite persoane.
7. Obstrucționarea dreptului preveniților de a ﬁ încadrați în activități remunerate.
Discriminarea în Republica Moldova, 2020
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DISCRIMINAREA ÎN ACCES LA BUNURI ȘI SERVICII DISPONIBILE PUBLICULUI
Din totalul de 299 de dosare soluționate pe parcursul anului 2020, pe 85 (28,4%) dintre acestea s-au
invocat acțiuni aferente accesului la bunuri și servicii disponibile publicului. Pentru 25,8% din
respectivele cauze au fost constatate acțiuni discriminatorii.
Criteriile protejate din perspectiva deciziilor de constatare în acces la bunuri și servicii publice

32%
41%

4%
5%

5%

5% 4%

4%

Dizabilitate/mobilitate redusă
Limbă
Statut social
Gen
Maternitate
Orientare sexuală
Statut asociat
Statut profesional

Tendințele îngrijorătoare care vizează accesul la bunuri și servicii disponibile publicului constatate de
Consiliu în anul 2020 sunt:
џ inaccesibilitatea ﬁzică a clădirilor de menire socială;
џ inaccesibilitatea informațiilor de interes public;
џ inaccesibilitatea serviciilor de asistență medicală;
џ întreruperea nejustiﬁcată în prestarea serviciilor;
џ existența prevederilor normative care generează inegalități în accesarea serviciilor de protecție și
asistență socială.
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DISCRIMINAREA ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI
Din totalul de 299 de dosare soluționate pe parcursul anului 2020, pe 11 (3,67%) dintre acestea s-au
invocat acțiuni aferente domeniului educației. Pentru 45,5% din respectivele cauze au fost constatate
acțiuni discriminatorii.
Criteriile protejate din perspectiva deciziilor de constatare în domeniul educație

60%
20%

Dizabilitate/mobilitate redusă
Gen
Avere

20%
Aspectele invocate în plângerile examinate de către Consiliu care vizau domeniul educației scot în
evidență următoarele probleme:
џ stigmatizarea copiilor cu dizabilități și neimplicarea în activități extracurriculare;
џ neîntreprinderea măsurilor corespunzătoare pentru crearea condițiilor necesare în vederea asigurării
incluziunii educaționale a copiilor cu dizabilități;
џ practici dezechilibrate în procesul de organizare și susținere a educației.
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DISCRIMINAREA ÎN ALTE DOMENII
LEZAREA DEMNITĂȚII
Din totalul de 299 de dosare soluționate pe parcursul anului 2020, pe 48 (16,05%) dintre acestea s-au
invocat acțiuni aferente lezării demnității. Pentru 29,1% din respectivele cauze au fost constatate acțiuni
discriminatorii.
Criteriile protejate din perspectiva deciziilor de constatare în domeniul lezarea demnității

22%

50%
14%

7%

Sex, gen
Origine etnică
Limbă
Orientare sexuală
Statut social

7%

Aspectele invocate în plângerile examinate de către Consiliu scot în evidență următoarele probleme:
џ producerea și distribuirea publicității sexiste;
џ discursurile instigatoare la ură și discriminare ale persoanelor inﬂuente;
џ articole din presă stigmatizante;
џ remarci rasiste în actele întocmite de avocat.
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JUSTIȚIE
Din totalul de 299 de dosare soluționate pe parcursul anului 2020, pe 45 dintre acestea s-au invocat
acțiuni aferente domeniului justiției. Pentru 20% din respectivele cauze au fost constatate acțiuni
discriminatorii.
Criteriile protejate din perspectiva deciziilor de constatare în domeniul justiției
78%

Limbă
Sex, gen
Statut social
11%
11%
Aspectele invocate în plângerile examinate de către Consiliu scot în evidență următoarele probleme:
џ inaccesibilitatea sistemului de justiție pentru vorbitorii limbii de comunicare interetnică;
џ aplicarea inegală a legii;
џ anchetă viciată de stereotipuri.
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RECOMANDĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL
PREVENIRII ȘI COMBATERII DISCRIMINĂRII ȘI ASIGURĂRII EGALITĂȚII
Parlamentul Republicii Moldova:
џ Să ratiﬁce Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a

violenței domestice;
џ Să ratiﬁce Protocolul nr. 12 la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților

fundamentale;
џ Să ratiﬁce Protocolul Opțional la Pactul Internațional ONU cu privire la Drepturile Economice, Sociale și

Culturale;
џ Să ratiﬁce Protocolul Opțional la Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități;
џ Să ratiﬁce Protocolul Opțional nr. 3 la Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului;
џ Să adopte pachetul de modiﬁcare a legislației pentru prevenirea și combaterea eﬁcientă a infracțiunilor

motivate de prejudecată și a discursului de ură;
џ Să adopte completări la art. 86 alin. (1) lit. y¹) Codul muncii, astfel încât să se expliciteze că angajatorul poate

să recurgă la aplicarea acestor prevederi în cazul în care măsura va putea ﬁ justiﬁcată obiectiv și rezonabil
potrivit scopului urmărit;
џ Să adopte proiectul de Lege privind modiﬁcarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din

corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544/1993, în partea ce ține de cuantumul
pensiei pentru pierderea întreținătorului și a pensiei de urmaș;
џ Să adopte un act legislativ de interpretare a prevederilor art.167 alin.(1) lit. a) Cod de procedură civilă, prin care

să ﬁe speciﬁcat expres că limba rusă nu este o limbă străină în Republica Moldova;
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џ Să adopte completări la art. 25 alin. (6) din Legea privind protecția consumatorilor nr. 105/2003, astfel încât

să se reglementeze ca informațiile, inclusiv cele verbale, referitoare la produsele, serviciile oferite
consumatorilor, documentele de însoțire, precum și contractele încheiate, să ﬁe prezentate în limba de stat,
iar, la solicitare, traduse cel puțin în limba rusă;
џ Să ﬁe incluse în proiectul Codului funciar prevederi care ar permite atribuirea gratuită persoanelor cu

dizabilități a unui lot de teren pentru construcția unei locuințe individuale, în vederea punerii în aplicare a art.
22 alin. (6) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități;
џ Sa adopte prevederi care obligă băncile să deschidă conturi bancare cu mențiunea „Fond electoral" pentru

candidații electorali.

Guvernul Republicii Moldova:
џ Să demareze procesul de completare a art. 86 alin. (1) lit. y¹) Codul muncii, astfel încât să se expliciteze că

angajatorul poate să recurgă la aplicarea acestor prevederi în cazul în care măsura va putea ﬁ justiﬁcată
obiectiv și rezonabil potrivit scopului urmărit;
џ Să ﬁnalizeze proiectul de Lege privind modiﬁcarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din

corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544/1993, în partea ce ține de cuantumul
pensiei pentru pierderea întreținătorului și a pensiei de urmaș;
џ Să inițieze procedura de modiﬁcare a Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a compensației

pentru serviciile de transport aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1413/2016, în scopul acordării tuturor
persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor dreptul de a importa, o dată la 5 ani, cu scutire de drepturi
de import, un mijloc de transport destinat transportării lor;
џ
Discriminarea în Republica Moldova, 2020

21

џ Să suplinească lista categoriilor de persoane neangajate asigurate medical de către stat cu persoanele care

îngrijesc un copil până la vârsta de 2 ani;
џ Să propună completarea art. 20 din Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr.

60/2012, prin reglementarea obligativității proprietarilor localurilor publice și/sau managerilor,
administratorilor mijloacelor de transport public, de aﬁșare a unui simbol pentru a indica că, în spațiul
respectiv, este permis accesul câinilor-ghizi;
џ Să acorde suport ﬁnanciar unic și persoanelor care nu întrunesc condițiile pentru a beneﬁcia de pensie și se

aﬂă la întreținerea deplină a statului;
џ Să colecteze sistematic date dezagregate, pentru identiﬁcarea măsurilor de asigurare a drepturilor

persoanelor cu dizabilități, în contextul situației epidemiologice.
Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale:
џ Să evalueze eﬁciența mecanismului de integrare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități prin

intermediul întreprinderilor specializate;
џ Să identiﬁce un mecanism de subvenționare a creării și menținerii locurilor de muncă pentru persoanele cu

dizabilități orientat pe persoană, ﬁind aplicabil tuturor întreprinderilor indiferent de fondatorul acestora.
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Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale:
џ Să identiﬁce necesitățile populației în servicii medicale, pentru planiﬁcarea eﬁcientă a volumului asistenței

medicale și serviciilor medicale;
џ Să intervină pe lângă toate instituțiile medico-sanitare din țară cu recomandări metodice corespunzătoare în

vederea neadmiterii din partea personalului medical a stereotipurilor și situațiilor discriminatorii în activitate;
џ Să identiﬁce modalitatea corespunzătoare prin care persoanele să nu ﬁe refuzate în mod arbitrar în

posibilitatea de a se înregistra cu statut de șomer;
џ Să inițieze procedura de modiﬁcare a art. 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de

pensii, astfel încât beneﬁciarii de pensie de dizabilitate să ﬁe eligibili pentru a putea solicita reexaminarea ei
dacă continuă să activeze după realizarea dreptului la pensie;
џ Să inițieze procesul de revizuire a prevederii ce reglementează calculul indemnizației de maternitate, astfel

încât, dacă baza de calcul a indemnizației pentru maternitate pentru copilul născut în perioada când mama se
aﬂă în concediu de îngrijire a copilului precedent este mai mică decât cea din care s-a calculat indemnizația
anterioară, aceasta să ﬁe calculată în baza temeiului din care s-a calculat precedenta, indiferent de venitul
realizat de mamă în această perioadă;
џ Să întreprindă măsuri continue progresive pentru a asigura că persoanele cu dizabilități severe vor putea

beneﬁcia de ajutor social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului în dependență de necesitățile acestora;
џ Să transpună denumirea profesiilor atât la masculin, cât și la feminin în contextul aprobării Clasiﬁcatorului

Ocupațiilor din Republica Moldova, pentru a contribui la eradicarea stereotipurilor de gen în sfera muncii;
џ Să inițieze modiﬁcări la alin. (4) art. 4 din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență

medicală pentru a asigura accesul la servicii medicale gratuite, garantate de stat solicitanților de azil ce se
încadrează în grupurile vulnerabile inclusiv persoanele cu dizabilități, femeile însărcinate, persoanele în vârstă,
părinții singuri cu copii minori, victimele traﬁcului de persoane, persoanele care suferă de afecțiuni grave,
victimele torturii sau cu potențial redus de autoîntreținere în vederea armonizării legislației la standardele UE.
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Agenția Națională pentru Sănătate Publică:
џ Să inițieze propuneri de modiﬁcare și completare a cadrului normativ privind stabilirea nivelului maxim

admisibil al sunetului în timpul zilei, nu doar pentru unitățile comerciale.
Compania Națională de Asigurări în Medicină:
џ Să planiﬁce volumul asistenței medicale de servicii de înaltă performanță, conform necesităților populației din

teritoriu, anterior contractării asistenței medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală.
Ministerul Justiției:
џ Să inițieze modiﬁcări la Codul de procedură penală în vederea instituirii unei abordări identice a formei de

despăgubire pentru condiții de detenție contrare prevederilor art. 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale, indiferent de statutul procesual al persoanei;
џ Să elaboreze o strategie de organizare a sectoarelor specializate pentru deținerea condamnaților la

detențiune pe viață în cel puțin 4 penitenciare repartizate zonal (nord, centru, sud), înclusiv unul în zona
transnistriană;
џ Să demareze acțiunile necesare pentru modiﬁcarea art. 306 alin. (4) Cod de executare, astfel încât și

preveniților (persoane în privința cărora hotărârea instanței de judecată încă nu a rămas deﬁnitivă) să li se
acordă întrevederi de lungă durată cu durată similară de care beneﬁciază condamnații;
џ Să inițieze modiﬁcări la Statutul executării pedepsei de către condamnați prin prisma abordării sociale a

dizabilității;
џ Să deﬁnitiveze și să promoveze pachetul de modicare a legislației aferente funcționalității Consiliului, în

special Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012, Regulamentului cu privire la activitatea
Consiliului aprobat prin Legea nr. 298/2012, Codul contravențional.
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Administrația Națională a Penitenciarelor:
џ Să evalueze gradul de accesibilitate ﬁzică și informațională a instituțiilor penitenciare, inclusiv să stabilească

numărul deținuților/deținutelor care au nevoie de echipamente de suport (aparate auditive, fotolii rulante,
cadre de mers) și de asistenți personali;
џ Să elaboreze și să aprobe un plan/planuri de acțiuni îndreptate spre accesibilizarea instituțiilor penitenciare,

cu includerea acțiunilor referitoare la procurarea echipamentelor de suport pentru deținuții/deținutele cu
dizabilități și dezvoltarea serviciilor adecvate de sprijin pentru a asigura realizarea drepturilor deținuților cu
dizabilități în condiții de egalitate cu ceilalți;
џ Să prevadă linii bugetare distincte pentru procurarea echipamentelor de suport pentru deținuții/deținutele cu

dizabilități și pentru serviciul de asistență socială și personală, abilitare și reabilitare;
џ Să identiﬁce spații necesare și adecvate pentru crearea atelierelor de lucru în cadrul Penitenciarului - 13,

astfel încât să ﬁe asigurat dreptul la muncă tuturor deținuților care își manifestă dorința de a munci;
џ Să asigure transferul condamnaților la detențiune pe viață din P17- Rezina în penitenciarele care vor ﬁ cel mai

aproape de localitatea de domiciliu sau altă localitate indicată de condamnat, asigurând integrarea deținuților
condamnați la viață în populația închisorii generale;
џ Să elaboreze și să implementeze, fără întârziere, un plan de acțiuni pentru eradicarea fenomenului sub-

culturii criminale în instituțiile penitenciare;
џ Să întreprindă acțiuni imediate pentru a stopa practicile de segregare a deținuților pe caste, inclusiv prin

activități de conștientizare privind răspunderea juridică pentru asemenea comportamente, măsuri de
sancționare atât a deținuților care le comit, cât și a personalului din instituția penitenciară care tolerează
aceste încălcări ale drepturilor fundamentale ale omului;
џ Să aplice în privința preveniților (persoane în privința cărora hotărârea instanței de judecată încă nu a rămas

deﬁnitivă) durata de întrevederi reglementată pentru condamnați.
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Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:
џ Să asigure angajarea cadrelor didactice care cunosc limbajul mimico-gestual în toate instituțiile de

învățământ general în care au fost înmatriculați elevii din școlile speciale pentru copii hipoacuzici și să
întreprindă acțiuni în vederea promovării limbajului mimico-gestual în procesul educațional;
џ Să revizuiască Regulamentele cu privire la examenul de absolvire a gimnaziului și cel cu privire la examenul

național de bacalaureat, cât și Instrucțiunea privind procedurile speciﬁce de examinare a elevilor cu CES, în
vederea asigurării tuturor absolvenților condiții corespunzătoare stării de sănătate și necesităților particulare
în cadrul evaluării;
џ Să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru a asigura ca disciplina limba străină, în instituțiile de

învățământ special pentru elevii cu deﬁciențe auditive, să ﬁe predată până la ﬁnalizarea ciclului gimnazial.
Ministerul Afacerilor Interne:
џ Să întreprindă acțiunii de instruire a personalului pe segmentul nediscriminării, în special a asigurării egalității

de gen în procesul de investigare a infracțiunilor;
џ Să examineze din punct de vedere disciplinar acțiunile stereotipice ale angajaților care în procesul de

investigare a infracțiunilor se lasă inﬂuențați de prejudecăți;
џ Să identiﬁce soluții de ordin administrativ pentru a garanta persoanelor aparținând minorităților naționale

exercitarea efectivă a dreptului de a primi răspuns în limba în care au formulat adresarea (de exemplu
contractarea serviciilor de traducere, angajarea personalului din rândul minorităților naționale ș. a).
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Consiliul Superior al Magistraturii:
џ Să completeze Regulamentului privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în

instanțele judecătorești, în vederea extinderii categoriilor care ar putea beneﬁcia de reducerea sarcinii de
muncă, în special, cei cu dizabilități, cei care îmbină munca cu concediul de îngrijire a copilului și cei reveniți
din concediul de maternitate;
џ Să ajusteze Regulamentul cu privire la criteriile, indicatorii și procedura de evaluare a performanțelor

judecătorilor, în vederea adaptării indicatorilor de apreciere a eﬁcienței judecătorilor care își desfășoară
activitatea în situații diferite, în special, pentru cei cu dizabilități, cei care îmbină munca cu concediul de
îngrijire a copilului și cei reveniți din concediul de maternitate.
Președinții instanțelor de judecată:
џ Să identiﬁce soluții de ordin administrativ (angajare înterpreți) pentru ca toate persoanele care nu posedă

limba de stat să aibă acces la justiție în condiții de egalitatea cu ceilalți care o posedă;
џ Să identiﬁce măsuri corespunzătoare pentru punerea în aplicare a accesibilității ﬁzice a sediilor instanței de

judecată.
Institutul Național al Justiției:
џ Să întreprindă acțiuni pentru instruirea continuă a procurorilor, judecătorilor pe segmentul nediscriminării, în

special a asigurării egalității de gen în procesul de investigare a infracțiunilor sau de judecare a cauzelor.
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Autoritățile publice locale:
џ Să aprobe Regulamentul privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate și aﬁșaj în municipiul

Chișinău cu includerea prevederilor care interzic publicitatea sexistă, precum și instituirea unui mecanism de
evaluare a materialelor publicitare din perspectiva neadmiterii elementelor sexiste;
џ Să autoevalueze gradul de accesibilitate ﬁzică a tuturor instituțiilor de menire socială din gestiune/subordine

și gradul de accesibilitate informațională a serviciilor prestate de instituțiile respective;
џ Să identiﬁce măsuri de acomodare rezonabilă care ar putea ﬁ puse în aplicare în situații particulare, până la

asigurarea accesibilității și comunicarea acestora publicului, în mod corespunzător, prin amplasarea
informației într-un loc accesibil și la vedere;
џ Să examineze posibilitatea diversiﬁcării metodelor de prestare a serviciilor publice la solicitarea persoanelor

cu mobilitate redusă, spre exemplu: să prevadă prestarea serviciilor la domiciliul persoanei; să instituie
proceduri interne care să reglementeze procesul de deservire a persoanelor cu mobilitate redusă (de exemplu
în cazul exercitării dreptului la petiționare ar ﬁ coborârea și preluarea cererii; oferirea informațiilor publice prin
mijloace de comunicare electronică, telefon, anunțuri publicate pe panouri accesibile);
џ Să asigure dezvoltarea progresivă a tuturor serviciilor sociale, alocând resurse ﬁnanciare suﬁciente pentru

asigurarea continuității serviciului pentru beneﬁciarii încadrați în diverse servicii sociale;
џ Să implementeze serviciul de plasament sau alt serviciu alternativ pentru beneﬁciarii ai căror asistenți

personali se aﬂă în concediu anual de odihnă;
џ Să identiﬁce soluțiile pentru a asigura tuturor persoanelor cu care interacționează exercitarea dreptului de a

primi răspuns în limba adresării.
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Comitetul Executiv al Găgăuziei:
џ Să reglementeze posibilitatea acordării beneﬁciului prevăzut la acordarea medaliei „Șanni Ana” părintelui care

educă cinci și mai mulți copii, indiferent dacă aceștia sunt biologici sau înﬁați și să excludă intervalul de vârstă
pentru ultimul copil drept precondiție la obținerea beneﬁciului;
џ Să depună toată diligența și responsabilitatea în pozițiile lor publice și să se abțină de la declarații sexiste și

instigatoare la discriminare.
Instituțiile medico-sanitare publice:
џ Să se asigure că programările la medicii specialiști se vor efectua în funcție de disponibilitatea medicului

specialist, într-o listă comună, indiferent de statutul de asigurat sau neasigurat;
џ Să încheie contracte bilaterale de prestare a serviciilor medicale cu alte instituții medico-sanitare, în cazul în

care aceasta nu dispune de capacitățile necesare pentru efectuarea anumitor servicii de asistență medicală
specilizată de ambulator;
џ Să întreprindă măsurile de rigoare pentru angajarea medicilor specialiști în conformitate cu prevederile

normativelor de personal aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 100 din 10.03.2008;
џ Să întreprindă măsuri efective și adecvate pentru a nu admite sistarea prestării serviciilor medicale

persoanelor asigurate, inclusiv prin solicitarea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină de a majora
volumul asistenței medicale contractate;
џ Să instruiască personalul medical în materia nediscriminării, în special neadmiterii stereotipurilor

discriminatorii în activitate.
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Instituțiile de învățământ:
џ Să întreprindă măsuri continue de capacitare a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive;
џ Să planiﬁce măsuri de asigurare a accesibilității atât ﬁzice, organizaționale, cât și informaționale a procesului

educațional pentru toți elevii.

Instituțiile bancare:
џ Să elaboreze o instrucțiune în vederea reglementării procedurii și condițiilor necesare de prestare a serviciilor

bancare persoanelor ﬁzice adaptate conform necesităților speciale ale acestora (vorbitori de diferite limbi,
dizabilități auditive, vizuale, locomotorii, psiho-sociale, intelectuale, inclusiv persoane analfabete).

Politicienii:
џ Să depună toată diligența și responsabilitatea în pozițiile lor publice și să se abțină de la declarații sexiste și

instigatoare la discriminare.

Mass-media:
џ Să nu admită sintagme care fac referire la limba de comunicare și originea etnică a persoanelor.
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Angajatorii:
џ Să adopte un comportament profesionist de îndrumare și susținere a tinerilor specialiști, împărtășind

experiența acestora;
џ Să elaboreze și să aprobe un regulament intern prin care să se prevadă un mecanism de prevenire a hărțuirii

la locul de muncă și a victimizării(represaliilor);
џ Să nu admită desfacerea contractului individual de muncă în temeiul art. 86 alin. (1) lit. y¹) Codul muncii în mod

arbitrar, ci doar în situațiile când există o justiﬁcare obiectivă și rezonabilă, potrivită scopului urmărit;
џ Să asigure acomodarea rezonabilă a condițiilor de muncă la necesitățile persoanelor angajate;
џ Să asigure distribuirea sarcinilor de muncă în corespundere cu atribuțiile funcției și să nu admită acțiuni care

dezavantajează angajații în baza unuia din criteriile protejate de lege;
џ 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, în cazul în care nu este expres prevăzut de lege;
џ Să includă în anunțurile de angajare doar cerințele esențiale și determinante speciﬁcului funcției.

Companiile publicitare:
џ Să nu admită publicarea, distribuirea imaginilor foto/ video sexiste, atât de pe rețele de socializare, cât și în

orice alt loc în care au fost lansate/amplasate;
џ Să elaboreze și să aprobe un regulament privind neadmiterea discriminării și sexismului în activitatea

companiei;
џ Să organizeze instruiri pentru personalul companiei privind problemele de discriminare și sexism în publicitate

și marketing.
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