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Mecanisme de protecție împotriva discriminării

       principiul nediscriminării este proclamat, 
practic, în toate tratatele şi documentele inter-

naţionale de protecţie a drepturilor omului.

Standarde internaționale cu privire la 
egalitate și nediscriminare

-	  declaraţia Universală a drepturilor omului 

”Fiecare se poate prevala de toate drepturile şi de 
toate libertăţile proclamate în Declarație, fără ni-
cio deosebire, în special de rasă, de culoare, de 
sex, de limbă, de religie, de opinie politică sau 
de orice altă opinie, de originea sa naţională 
sau socială, de averea sa, de naştere sau care 
ar decurge din orice altă situaţie.” (Articolul 2)

decLarația UniversaLă 
a dreptUriLor oMULUi

art.1,2,7

pactUL 
internaŢionaL 

cU privire La 
dreptUriLe 

civiLe Şi 
poLitice din 
16.12.1966 

(iccpr) art.2

pactUL 
internaŢionaL 

cU privire La 
dreptUriLe 
econoMice, 

sociaLe Şi 
cULtUraLe din 

16.12.1966 
(icespr) art.2
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-	 pactul internațional cu privire la drepturile 
civile şi politice  din 16.12.1966 (iccpr)  

-	 pactul internațional cu privire la drep-
turile economice, sociale şi culturale din 
16.12.1966 (icespr)

Instrumente  ONU  tematice:
●  Convenția privind eliminarea tuturor formelor 

de discriminare rasială din 21.12.1965 (ICERD)  
●  Convenția asupra eliminării tuturor formelor de 

discriminare față de femei din 18.12.1979 (CEDAW) 
●  Convenția împotriva torturii şi altor pedepse ori 

tratamente cu cruzime, inumane sau degradan-
te din 10.12.1984   

● Convenția cu privire la drepturile copilului 
20.11.1989 din 20.11.1989 (CRC)

●  Convenția cu privire la drepturile persoanelor 
cu dizabilități din 13.12.2006 (CRPD)
Convenția UNESCO privind lupta împotri-

va discriminării în domeniul învățămîntului din 
15.12.1960

Convenția OIM nr.111 privind discriminarea în 
domeniul ocupării forței de muncă şi exercitării 
profesiei din 25.06.1958.  

Standarde  ale Consiliului Europei în 
domeniul combaterii discriminări  

convenția pentru apărarea drepturilor 
omului şi  protocoalele adiționale

articolul  14  Interzicerea discriminării
Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute 
de prezenta convenţie trebuie să fie asigurată 
fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, 
culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte 
opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă 
la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice 
altă situaţie.
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atenție:  Dreptul garantat în articolul 14 nu are 
o existenta juridica independenta si nu poate fi invo-
cat decît cu titlu accesoriu si in combinaţie cu un alt 
articol/drept prevăzut de Convenție. 

Protocolul nr.7 la Convenție din 22.11.1984

 articolul 5 (Egalitatea între soți)
Soții beneficiază de egalitate în drepturi şi în 
responsabilități cu caracter civil, între ei şi în 
relațiile cu copiii lor referitor la căsătorie, pe du-
rata căsătoriei şi în momentul desfacerii acesteia. 
Prezentul articol nu împiedică statele să ia măsuri-
le necesare în interesul copiilor.

Protocolul nr.12 la Convenție

(în vigoare din 01.04.2005, Republica Moldova l-a 
semnat în 2000, dar nu l-a ratificat)
articolul 1 (Interzicerea generală a discriminării)
1. Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege 
trebuie să fie asigurată fără nicio discriminare 
bazată, în special, pe sex, pe rasă, culoare, limbă, 
religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine 
naţională sau socială, apartenenţa la o minoritate 
naţională, avere, naştere sau oricare altă situaţie. 
2. Nimeni nu va fi discriminat de o autoritate publică 
pe baza oricăruia dintre motivele menţionate în p.1. 

iMportant: Protocolul nr.12 se referă la toate 
drepturile, nu doar la cele prevăzute de Convenție, în 
scopul de a cuprinde cazurile în care o persoană este 
discriminată. 

Carta Socială Europeană adoptată în 1961 
și revizuită în 1996

articolul e Nediscriminarea
Respectarea drepturilor recunoscute în prezenta 
Cartă trebuie asigurată fără deosebire de rasă, sex, 
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limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, 
origine naţională sau socială, sănătate, apartenen-
ţă la o minoritate naţională, naştere sau orice altă 
situaţie. 

Convenția-cadru pentru protecția 
minorităților naționale din 01.02.1995

articolul 6 
Părţile se angajează să ia măsuri corespunzătoare 
pentru a proteja persoanele care ar putea fi victi-
me ale ameninţărilor sau actelor de discriminare, 
ostilitate sau violenţă, datorită identităţii lor etni-
ce, culturale, lingvistice sau religioase.

CAceste instrumente recomandă statelor 
membre întreprinderea de acțiuni pozitive - 
măsuri speciale pentru asigurarea egalității 

tuturor persoanelor fără nicio deosebire.e

Prevederi naţionale în domeniul 
combaterii discriminării 

● constituţia republicii Moldova  
articolul 16
Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa 
legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de 
rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, reli-
gie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau 
de origine socială. 

articolul 19 
Cetățenii străini şi apatrizii au aceleaşi drepturi şi 
îndatoriri ca şi cetățenii Republicii Moldova, cu 
excepțiile stabilite de lege. 
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●  Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr. 121 
din 25.05.2012 ( în vigoare de la 01.01. 2013)

●  Legea cu privire la Avocatul Poporului ( om-
budsmanul) nr.52 din 03.04.2014

●  Legea privind incluziunea socială a persoanelor 
cu dizabilități nr.60 din 30.03.2012  ( în vigoare 
din 27.07.2012)

●  Legea cu privire la drepturile aparţinînd minori-
tăţilor naţionale şi statutul juridic al organizaţii-
lor lor nr. 382 din 19.07.2001

●  Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi nr. 5 din 09.02.2006

●  Legea cu privire la drepturile copilului nr. 338 
din 15.12.1994

●  Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411 din 28.03.1995

●  Legea cu privire la serviciile sociale nr. 123 din 
18.06.2010

● Legea privind regimul străinilor în Republica 
Moldova nr. 200 din 16.07.2010 

● Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 
din 17.07.2014 

●  Codul familiei nr.1316 din 26.10.2000

●  Codul muncii al Republicii Moldova nr.154 din 
28.03.2003

● Codul contravențional al Republicii Moldova 
nr.218 din 24.10.2008

● Codul penal al Republicii Moldova nr. 985 din 
18.04.2002 

●  Codul civil nr. 1107 din  06.06.2002
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Ce înțelegem prin dreptul la nediscriminare?

Scopul dreptului privind nediscriminarea este 
de a asigura tuturor persoanelor perspective ega-
le şi echitabile de acces la oportunitățile disponi-
bile în societate.    

în primul rînd, discriminarea este o acțiune 
care presupune un tratatement diferit, față de 
o persoană sau un grup de persoane din cauza 
apartenenței lor la un anumit grup social sau a 
anumitor caracteristici.  Exista mai multe forme 
de comportamente discriminatorii, dar toate  au 
comun faptul ca implică o anumită formă de ex-
cludere sau de respingere.

în al doilea rînd, dreptul la nediscriminare pre-
vede că acele persoane care se află în situații dife-
rite trebuie să beneficieze de tratament diferit în 
măsura în care acesta este necesar pentru a le per-
mite să profite de anumite oportunități în acelaşii 
mod ca şi celelalte persoane.  

Orice persoană se poate confrunta, pe parcur-
sul vieţii, cu situaţii de discriminare. Discriminarea 
se poate manifesta în diferite medii şi contexte: la 
locul de muncă, la o instituție de învățămînt, la o 
instituție medicală, la o instituție ce prestează ser-
vicii publice, la restaurant, etc.

Este important să cunoaştem acest fenomen, 
pentru că oricare dintre noi poate fi pus în situaţia 
de a fi discriminat sau în situaţia de a fi martorul 
unei situaţii de discriminare.  În aceste circumstanțe 
trebuie, în primul rând, să recunoaştem fapta de 
discriminare, şi apoi să cunoaştem ce măsuri pu-
tem lua pentru a aborda problema.
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ForMe aLe discriMinării

disriminarea  
directă

persoana este tratată în mod 
nefavorabil sau mai puțin 

favorabil 

prin comparație cu modul în 
care au fost sau ar fi tratate 
alte persoane aflate într-o 

situație similară 

motivul acestui tratament 
îl constituie o caracteristică 
concretă a acestora / criteriu 

protejat  

Criteriile de discriminare reprezintă acele carac-
teristici specifice ale persoanelor  pe a căror bază  
se realizează actul de discriminare.

Tratatele internaționale şi europene privind 
nediscriminarea interzic tratamentul diferențiat 
bazat pe anumite ”criterii protejate” şi conțin o 
listă deschisă de asemenea criterii, cum ar fi: se-
xul, rasa, culoarea, limba, religia, opinia politică 
sau orice altă opinie, origine națională sau soci-
ală, apartenență la o minoritate națională, avere, 
naştere sau orice altă situație.   

 Criteriu protejat  -  o caracteristică a unei per-
soane care nu ar trebui considerată relevantă pen-
tru aplicarea unui tratament diferențiat sau acor-
darea unui anumit beneficiu.  
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disriminarea  
indirectă

o regulă, un criteriu sau
o practică aparent neutră

care afectează un grup 
definit de un criteriu protejat 

într-o manieră pronunțat 
nefavorabilă    

în comparație cu alte grupuri 
aflate într-o situație similară 

exemple: 
● Decizia de a nu angaja o persoana din cauza 

dizabilității.
● Refuzul de instruire sau promovare a unei persoane 

pe baza unui criteriu din cele menționate mai sus.
Excepție de la obligația de a găsi un ”termen de 

comparație” adecvat o constituie situația în care dis-
criminarea a avut loc în cazul femeilor  însărcinate.

Excepție fac situațiile în care aceste prevederi, 
reguli, criterii sau practici sunt justificate obiectiv 
de un scop legitim, iat metodele de atingere a ace-
lui scop sunt adecvate şi necesare. 
exemple: 
● Impunerea ca zi de lucru sîmbăta poate fi conside-

rată ca a-i dezavantaja pe angajații care aparțin 
unui cult  religios pentru care sîmbăta este zi sfîn-
tă.

● Impunerea cerinței de a prezenta diploma de ba-
calaureat pentru postul de personal de prestare a 
serviciilor de curățenie.
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HărțUirea 

conduită indezirabilă referi-
toare la un criteriu protejat

scopul sau efectul avut în 
vedere constă în lezarea 

demnității unei persoane   

şi/sau este creat un mediu 
intimidant, ostil, degradant, 

umilitor sau ofensator

iMportant: La stabilirea faptului hărțuirii nu 
este necesară identificarea unui comparator

exemple: 

● Remarci nedorite despre viața privată, sexuală, la 
locul de muncă.

● Neachitarea în întregime a salariului pentru 
absența forțată de la lucru,  condiții necorespun-
zătoare de muncă. 



Mecanisme de protecție împotriva discriminării

victiMiZarea  

apărarea dreptului la 
nediscriminare /  depunerea 

plîngerii

tratament advers ca răspuns 
la plîngerea victimei

care are ca efect crearea 
unei atmosfere ostile, 

degradante, umilitoare sau 
alte consecinţe nedorite 

pentru victimă

iMportant: La stabilirea faptului victimizării  
nu este necesară identificarea unui comparator

exemple: 

● O persoană depune o plîngere la Avocatul Popo-
rului împotriva angajatorului, susţinînd că a fost 
discriminată la locul de muncă. Ulterior, angaja-
torul concediază persoana, pentru că a înaintat 
acea plîngere.
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refuz în
acoModarea reZonaBiLă 

orice modificare sau 
adaptare necesară şi 
adecvată, într-un caz 

particular

care nu impune o sarcină 
disproporţionată sau 

nejustificată  

pentru a asigura unei 
persoane,  exercitarea 

drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale în condiţii de 

egalitate cu ceilalţi

exemple: 

● Schimbarea arhitecturii clădirii 

● Modificarea graficului /regimului de lucru
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discriMinarea prin 
asociere  

orice faptă de discriminare 
săvîrşită împotriva unei 

persoane 

care, deşi nu face parte 
dintr-o categorie de 

persoane identificată după 
un criteriu protejat

este asociată cu una sau mai 
multe persoane  aparținînd 
unei astfel de categorii de 

persoane

exemple: 

● Un părinte care îngrijește de o persoană cu 
dizabilități poate fi victimă a unei discriminări în 
cazul în care angajatorul nu ia măsuri rezonabile 
pentru a acomoda nevoile sale parentale specifi-
ce. 

● O persoană care locuiește într-un cartier popu-
lat majoritar de romi însă nu este de etnie romă 
dorește să se angajeze la lucru.  La interviu, an-
gajatorul o întreabă unde locuiește și îi spune că 
postul este ocupat, iar ulterior este angajată altă 
persoană.  
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excepții de la interzicerea discriminării 

► cerința profesională esențială 

Această execepție permite unui angajator să 
discrimineze în baza unuia dintre criteriile prote-
jate atunci cînd selectează o persoană pentru un 
post special care, din cauza naturii munci sau a 
contextului în care se desfăşoară, este o cerință 
profesională esențială şi determinantă ca per-
soana sa aibă o caracteristică legată de acest cri-
teriu.  

exemplu: 

●  Un regizor de film ar putea discrimina pe motive de 
rasă sau origine etnică în cazul în care condiția de 
a fi  o persoană de culoare este o cerință esențială 
și determinantă pentru ca actorul să poată juca 
rolul lui Nelson Mandela.  

► Măsuri pozitive  

Acţiuni speciale provizorii luate în favoarea unei 
persoane, unui grup sau a unei comunităţi, vizînd 
realizarea efectivă a egalităţii acestora în raport cu 
celelalte persoane, grupuri sau comunităţi. 

 exemplu: 

●  Stabilirea condițiilor speciale privind accesul la 
încadrarea în cîmpul muncii și formare profesio-
nală, inclusiv concediile și salariile, pentru tineri, 
persoane cu responsabilități  de îngrijire, în scopul 
de a le proteja sau pentru a favoriza integrarea lor 
profesională

● Stabilirea unui minim de vîrstă, de experiență sau 
de vechime în muncă pentru accesul la anumite 
funcții.  
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în ce domenii se poate manifesta 
discriminarea?

Discriminarea trebuie să aducă atingere unui 
drept. Nu poţi spune că ai fost discriminat, fără a 
menţiona şi dreptul care ţi-a fost atins, prin discri-
minare. Discriminarea poate aduce atingere orică-
rui drept recunoscut de o lege naţională sau de o 
prevedere internaţională.  
 

Cum se probează  discriminarea?

Persoana interesată trebuie să dovedească 
existența unor fapte care permit a se presupune 
existența unei forme de discriminare, iar persoa-
nei împotriva căreia a fost înaintată sesizarea îi re-
vine sarcina de a dovedi că faptele nu constituie 
discriminare.  

discriminarea este ilegala 
şi se sancționează! 

Faptele de discriminare sînt pasibile de 
răspundere disciplinară, civilă, contravenţio-
nală şi penală, conform legislaţiei în vigoare. 

codul  contravențional al republicii Moldova  
Articolul 542 
Încălcarea egalităţii în domeniul muncii.
Articolul 651 
Discriminarea în domeniul învăţămîntului.
Articolul 711 
Discriminarea privind accesul la serviciile şi 
bunurile disponibile publicului.

codul penal al republicii Moldova 
Articolul 176  
Încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor. 
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subiecţii cu atribuţii în domeniul prevenirii 
şi combaterii discriminării

● Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discri-
minării şi asigurarea egalităţii Consiliul;

● Avocatul Poporului (ombudsmanul);

● Autorităţile publice;

● Instanţele judecătoreşti. 

consiliul pentru prevenirea şi eliminarea 
discriminării şi asigurarea egalităţii (consiliul) 
este un organ colegial constituit din 5 membri nu-
miţi de Parlament pe o perioadă de 5 ani. 

Constatarea existenţei sau inexistenţei faptei de 
discriminare se iniţiază de Consiliu din oficiu sau la 
cererea persoanelor interesate, inclusiv la cererea 
sindicatelor şi a asociaţiilor obşteşti care activează 
în domeniul promovării şi protecţiei drepturilor 
omului. 

Plîngerea  adresată Consiliului trebuie să conţi-
nă o descriere a încălcării dreptului, momentul în 
care a avut loc această încălcare, faptele şi eventu-
alele dovezi care susţin plîngerea, numele şi adre-
sa persoanei care o depune. 

Plîngerea poate fi depusă la Consiliu în termen 
de un an de la data săvîrşirii faptei sau de la data la 
care se putea lua cunoştinţă de săvîrşirea ei. 

Depunerea plîngerii pe adresa Consiliului nu 
constituie o procedură prealabilă obligatorie pen-
tru adresarea în instanţa de judecată. 

Consiliul este abilitat cu dreptul constatare a 
contravenţiilor cu elemente discriminatorii în con-
formitate cu prevederile Codului contravenţional. 
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avocatul poporului (ombudsmanul), în ca-
litate de mecanism nejudiciar de protecție 
a drepturilor omului, contribuie la apărarea 
drepturilor şi libertăţilor omului  prin aplicarea 
procedeelor reglementate de Legea cu privire la 
Avocatul Poporului (Ombudsmanul) nr. 52 din 
03.04.2014:  

● Acord de conciliere; 
● Aviz cu recomandări; 
● Acțiune în instanța de judecată; 
● Intervenirea în proces pentru depunerea con-

cluziilor; 
● Demers pentru intentarea procedurii disciplina-

re sau penale;
● Sesizarea Curții Constituționale;  
● Propuneri de perfecționare a legislației. 

cerințele  față de plîngerea adresată 
avocatului poporului 

● plîngerea poate fi adresată în termen de un an 
din ziua încălcării presupuse a dreptului; 

● plîngerea trebuie sa conțină datele persoanei 
(nume, prenume, domiciliul, semnătura);

● descrierea succintă a circumstanțelor cauzei, in-
clusiv cine a încălcat dreptul. 



Oficiul AvOcAtului POPOrului (OmbudsmAnului)
- 18 -

Mecanisme de protecție împotriva discriminării

instanţa de judecată 

●  la acțiunea persoanei care se consideră victimă 
a discriminării  decide:

● asupra stabilirii faptului încălcării drepturilor 
sale;

● interzicerii încălcării în continuare a drepturilor 
sale;

● restabilirii  situaţiei anterioare încălcării dreptu-
rilor sale; 

● reparării prejudiciului material şi moral ce i-a 
fost cauzat, precum şi recuperării cheltuielilor 
de judecată; 

● declarării nulităţii actului care a condus la discri-
minarea sa. 

termenul de prescripţie pentru intentarea unei  
acţiuni în instanţă  în baza Legii cu privire la asigu-
rarea egalității  este de un an de la data săvîrşirii 
faptei sau de la data la care persoana putea să ia 
cunoştinţă de săvîrşirea ei.

iMportant: Persoanele care înaintează o 
acţiune în instanţa de judecată privind fapte de 
discriminare se scutesc de plata taxei de stat. 
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dacă ai fost victima oricărui fel de 
discriminare, te poţi adresa la:

oficiul avocatului poporului
Republica Moldova, MD-2012, Chişinău

Str. Sfatul Ţării, 16
E-mail:  cpdom@mdl.net

Tel:  022 23 48 00
Fax: 022 22 54 42

web: www.ombudsman.md

consiliul pentru prevenirea şi  combaterea 
discriminării şi asigurarea egalității în 

republica Moldova
Republica Moldova, MD-2004, Chişinău, 
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 180 of. 600 

E-mail: info@egalitate.md 
Tel: (022) 212-817. Fax: (022) 212-817
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