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SuMAR 

dinamica fenomenului discriminării în moldova
• Comparativ cu anul 2010, în anul 2014 a sporit ponderea populației care consideră discri-

minarea o problemă importantă pentru Republica Moldova ( de la  IOPD1 = 58% la IOPD 
=66%). Cu toate acestea, în agenda problemelor importante, discriminarea continuă să 
fie  plasată pe penultimul loc după problemele ce țin de  șomaj, creșterea prețurilor, eco-
nomia slab dezvoltată, pensii mici, acces redus la servicii de sănătate, infrastructura slab 
dezvoltată, instabilitatea politică și chiar accesul redus al tinerilor la educație.

• Ponderea respondenților care consideră că discriminarea a sporit în ultimii cinci ani a  cres-
cut în anul 2014 cu 9% comparativ cu anul 2010, constituind 45%. Respondenții  continuă 
să considere drept cauze principale ale sporirii discriminării mărirea diferenței dintre să-
raci și bogați, pierderea unor valori morale,  lipsa credinței în Dumnezeu, lipsa cadrului le-
gal  pentru a lupta contra discriminării și faptul că  copiii nu sunt educați să fie toleranți.

• Cercetarea din  anul 2014,  ca și  cea din anul 2010,  denotă  că  majoritatea respondenților 
consideră drept importante și foarte importante următoarele valori morale: respectul 
pentru alți oameni, respectarea legii, libertatea omului, egalitatea, toleranța, echitatea. 
Cu toate acestea,  ca și în anul 2010,  cea mai mare parte a respondenților au menționat 
că  aceste valori  sunt respectate puțin sau deloc  în Republica Moldova. 

• În anul 2014 ca și în anul 2010, circa 2/3 din respondenți au menționat că au puțină sau de-
loc încredere în oameni și 1/3 – că au multă și foarte multă încredere în oameni.  Populația  
continuă să manifeste cea mai mare încredere în membrii familiei proprii (94%), în preotul 
din comunitate (58%), în medicii de familie (56%)  și mai puțină încredere – în polițistul  din 
comunitate (28%) și  primar (36%). 

• Percepțiile  respondenților privind grupurile de persoane discriminate  mai frecvent în 
Moldova au rămas practic neschimbate în anul 2014 comparativ cu anul 2010. Astfel, 2/3 
din cei chestionați continuă  să considere cel mai frecvent discriminate  persoanele cu  
dezabilități mentale și fizice (respectiv 75% și 76%), după care urmează persoanele sărace 
(63%), persoanele HIV pozitive (54%), LGBT (52%), romii ( 48%), persoanele în etate (47%) 
și femeile (28%). 

discriminarea persoanelor cu dizabilități
• În anul 2014, comparativ cu cercetarea din anul 2010,  se observă  o  descreștere a pon-

derii respondenților care consideră că persoanele cu dizabilități sunt frecvent și foarte 
frecvent discriminate în diferite contexte ( IOPD mediu s-a redus de la -25% la -15%). Cu 
toate acestea, ponderea respondenților care consideră că persoanele cu dizabilități sunt  
frecvent și foarte frecvent discriminate la angajare în câmpul  muncii (IOPD=-59%), la locul 
de muncă (IOPD=-43%), în instituțiile educaționale ( IOPD=-24%), în viața politică (IOPD=-
11%), în relațiile cu autoritățile (IOPD=-14%) continuă să fie mai mare decât a celor care 
consideră că  aceste grupuri de persoane nu sunt discriminate.

• Studiul din anul 2014, comparativ cu  cel din anul 2010,  a scos în evidență o creștere a 
gradului de acceptare a persoanelor cu dizabilități mentale  de către respondenți. Astfel, 
indexul de acceptare a persoanelor cu dizabilități mentale a sporit de la 7% la 12%, ceia ce 
înseamnă că 12% din populație acceptă persoanele cu dizabilități mentale în calitate de 
vecin, coleg de serviciu, prieten, membru al familiei. Indexul  de acceptare a persoanelor 
cu dizabilități mentale este de aproape două ori mai mare în mediul respondenților care  
au colegi cu dizabilități ( 20%), se vizitează cu persoane cu dizabilități (19%), au rude per-
soane cu dizabilități (21%), decât în grupurile de persoane care nu au asemenea experiențe 
de relaționare și comunicare.

1  Indexul opiniei personale dominante (IOPD) a fost calculat după formula (p-n)x(100-ne):100, unde p – frecvența 
opiniilor pozitive, n-  frecvența opiniilor negative, ne- frecvența opiniilor neutre. Indexul variază pe o scară de la  
- 100 până la 100. Cu cât indexul este mai aproape de 100 cu atât indexul are o conotație mai pozitivă, și viceversa –  
cu cât indexul este mai aproape de -100 cu atât  el are o conotație mai negativă.  
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• Indexul de acceptare a persoanelor cu dizabilități fizice a sporit de la 23% în anul 2010 la 
44% în anul 2014, ceia ce înseamnă că 44% din populația adultă acceptă persoanele cu 
dizabilități fizice în calitate de vecin, coleg de muncă,  prieten, membru al familiei. Indexul 
de acceptare a persoanelor cu dizabilități fizice  este mai mare  în mediul respondenților 
care   se vizitează cu persoane cu dizabilități fizice (59%), se sfătuie cu persoane cu 
dizabilități fizice în probleme personale ( 67%),  are rude persoane cu dizabilități fizice 
(57%), are cunoscuți persoane cu dizabilități fizice (49%) decât în grupurile de persoane 
care nu au asemenea experiențe de relaționare și comunicare. 

• Cercetarea din anul 2014,  ca și cea din anul 2010,  denotă că deși se observă o reducere a 
ponderii respondenților  care consideră că persoanele  cu dizabilități nu pot munci ( de la 
40% la 32%), că copiii cu dizabilități  trebuie să învețe în școli separate (de la 62% la 57%), 
că persoanele cu dizabilități nu pot avea o familie ( de la 28% la 21%), totuși,   ponderea  
celora care au prejudecăți continuă să fie destul de mare.   În raport cu persoanele cu 
dizabilități mentale,  se observă chiar o sporire a ponderii respondenților care consideră 
că  aceste persoane sunt periculoase și trebuie izolate ( de la 39%  la 53%)  și că locul unei  
asemenea persoane este într-o instituție de stat (de la 45% la 70%). 

• În anul 2014, ca și în anul 2010, marea  majoritate a respondenților a continuat să folo-
sească stereotipuri negative   cu referință la persoanele cu dizabilități intelectuale, ca-
racterizându-le drept persoane bolnave, marginalizate, periculoase, nedezvoltate, sărace, 
nenorocite, care provoacă milă, durere etc.  Cu referință la persoanele cu dizabilități fizice, 
mai bine de 2/3 din respondenți i-au asociat cu  cuvintele soartă, păcat,  suferință, sărac, 
milă, calic etc.

discriminarea  persoanelor sărace
• În anul 2014, comparativ cu cercetarea din anul 2010,  se observă  o  reducere  a ponderii 

respondenților care consideră că persoanele sărace  sunt frecvent și foarte frecvent dis-
criminate în diferite contexte ( IOPD mediu s-a redus de la -22% la -11%). Cu toate aces-
tea, ponderea respondenților care consideră că persoanele sărace  sunt frecvent și foarte 
frecvent discriminate la spital/policlinică (IOPD=-30%), în instituțiile educaționale ( IOPD=-
23%), la angajare în câmpul muncii ( IOPD=-20%), în relațiile cu autoritățile ( IOPD=-20%) 
continuă să fie mai mare decât a celor care  sunt de părerea că aceste persoane nu sunt 
discriminate.

• În anul 2014, comparativ cu cercetarea din anul 2010, indicatorul  de acceptare a persoa-
nelor sărace de către respondenți s-a redus de la 69% la 61%. Acest fapt înseamnă că per-
soanele sărace sunt acceptate de 61% din respondenți în calitate de vecin, prieten, coleg 
de muncă și membru al familiei.

• Prejudecățile respondenților cu referință la persoanele sărace au rămas practic neschim-
bate în ultimii patru ani. Astfel, mai bine de 40% din respondenți continuă să creadă că 
persoanele sărace sunt leneșe și nu vor să lucreze, sunt singure vinovate de situația lor, 
sunt bețive. Mai bine de 30% din respondenți cred că persoanele sărace sunt proaste, au 
un intelect redus , sunt sărace și agresive.

• Comparativ cu 2010, în anul 2014 a sporit ponderea respondenților care cred că  statul  
ar trebui să ofere  persoanelor sărace programe de asistență economică și integrare în 
câmpul muncii ( de la 91% la 97%) și s-a redus ponderea celor care consideră că  statul ar 
trebui să  le ofere mai multe subvenții și alocații  ( de la 71% la 67%). 

discriminarea  persoanelor Hiv pozitive
• În anul 2014, comparativ cu anul 2010, se observă o reducere a ponderii respondenților 

care consideră că persoanele HIV pozitive sunt discriminate în diferite contexte ( de la 
IOPD mediu=-22 la IOPD mediu=-10). Cu toate acestea ponderea respondenților care cred 
că persoanele HIV pozitive sunt discriminate frecvent și foarte frecvent  în câmpul muncii 
( IOPD=-32%), la locul de muncă ( IOPD=-27%), în instituțiile educaționale (IOPD=-16%) în 
relațiile cu autoritățile (IOPD=-9%), la spital, policlinică (IOPD=-6%) continuă să depășească 
ponderea celor care consideră că aceste persoane nu sunt discriminate.
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• Indicatorul integrat de acceptare a persoanelor HIV pozitive calculat, conform recoman-
dărilor uNGASS, s-a redus  de la 5% în anul 2010 la 1.7% în anul  2014, ceia ce înseamnă că 
doar 1.7% din respondenți ar accepta să îngrijească de o persoană din familie bolnavă de 
SIDA, nu ar păstra în secret dacă cineva din familie ar fi infectat cu HIV, ar cumpăra produ-
se alimentare de la o persoană HIV pozitivă, ar accepta un pedagog HIV pozitiv  să lucreze 
în școală/grădiniță.

• Analiza comparativă a prejudecăților respondenților cu referire la persoanele HIV pozitive 
nu a scos în evidență schimbări esențiale. Astfel,  mai bine de jumătate din  cei chestionați  
susțin  că copii cu HIV ar trebui să învețe în clase separate, iar 38% - că persoanele HIV po-
zitive nu trebuie să utilizeze transportul în comun.  Mai bine de 2/3 din respondenți sunt 
de părerea că  persoanele HIV pozitive ar trebui să-și declare statutul lor altor persoane, 
și în primul rând, medicului, părinților , rudelor și partenerului de viață.

• Cercetarea din 2014, ca și cea din 2010, denotă că  o bună parte din respondenți continuă 
să atribuie persoanelor HIV pozitive diferite stereotipuri, cum ar fi  bolnavi incurabili, pur-
tători de virus, pericol de infectare (40%), persoane care au nevoie de milă, compasiune 
(15%), perverși, prostituție, narcomani, păcat ( 7%) etc. 

discriminarea persoanelor în etate
• În anul 2014, comparativ cu cercetarea din 2010, se reduce ponderea respondenților 

care consideră că persoanele în etate sunt discriminate în diferite contexte ( de la IOPD 
mediu=-13% la IOPD mediu =-0.7%). În particular pot fi observate tendințe pozitive în do-
meniul educației ( IOPD=4%), asistenței sociale ( IOPD=9%),  și în familie ( IOPD=42%), 
unde ponderea  respondenților  care consideră că persoanele în etate sunt puțin sau deloc 
discriminate este mai mare decât ponderea celor care   sunt de părerea că aceste persoa-
ne sunt discriminate. Totodată, ponderea respondenților care consideră că persoanele în 
etate sunt discriminate în câmpul muncii ( IOPD=-43%), la locul de muncă ( IOPD=-43%), în 
spital la policlinică ( IOPD=-5%) continuă să depășească ponderea celor de părere opusă.

• Cercetarea din 2014, ca și cea din 2010, a scos în evidență faptul că respondenții au 
prejudecăți destul de contradictorii față de persoanele în etate. Astfel, pe de o parte, 
mai bine de 80% dintre cei chestionați au menționat că bătrânii sunt foarte înțelepți și 
că putem beneficia de sfaturile lor, că  ei au o experiență de muncă bogată pe care o pot 
transmite celor tineri, că statul ar trebui să le asigure  un trai decent și să le ofere servicii 
de asistență socială și de sănătate conform nevoilor lor.  Iar  pe de altă parte,  o bună par-
te din cei  chestionați au menționat că persoanele în etate nu pot face față unor cerințe 
complexe ( 69%), că  ele sunt neputincioase (59%), că au o mentalitate învechită (54%),  că 
au capacități mentale reduse ( 32%0 și că sunt o povară pentru societate (29%).

discriminarea persoanelor lGBT
• În anul 2014, ca și în anul 2010, respondenții au continuat să afirme că persoanele LGBT 

sunt frecvent discriminate la angajare în câmpul muncii (IOPD=-18%),  la locul de muncă ( 
IOPD=-17%), în instituțiile educaționale (IOPD=-12%), în instituțiile medicale ( IOPD=-8%), 
în relațiile cu autoritățile (IOPD=-8%).

• Indicatorul integrat de acceptare a persoanelor LGBT s-a redus  de la 2% în anul 2010 la 
1.7% în anul 2014. Ceia ce înseamnă că doar 1.7% ar accepta o persoană LGBT în calitate 
de vecin, prieten, coleg de serviciu și membru al familiei.

• Conform cercetării, o mare parte din respondenți continuă să aibă prejudecăți în raport 
cu persoanele LGBT, considerându-le imorale, perverse, destrăbălate ( 69%),   bolnavi care 
trebuie să se trateze (76%), purtători de HIV ( 39%). Comparativ cu cercetarea din anul 
2010, în 2014 a sporit ponderea celor care sunt de părerea că persoanele LGBT trebuie să 
se trateze ( de la 67% la 76%) și s-a redus ponderea celor care cred că persoanele LGBT sunt 
persoane HIV infectate ( de la 46% la 39%). Totodată, a sporit ponderea respondenților 
care susțin că  ar trebui să li se interzică LGBT să înfieze copii ( de la 74% la 87%), să orga-
nizeze evenimente publice ( de la 76% la 85%).

• Mai bine de 50% din respondenți sunt de părerea că persoanele LGBT trebuie pedepsite, și anume: 
să li se interzică anumite drepturi ( 86%), să fie amendate ( 46%), să fie puse la închisoare ( 42%). 
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• În mediul populației generale continuă să predomine diferite stereotipuri privind per-
soanele LGBT. Astfel, fiecare al treilea respondent a caracterizat persoanele LGBT drept  
pedofili, ghei, destrăbălați, periculoși, rușine, ură; 14% - persoane bolnave, nebuni; 9% – 
proști; 7% - needucați, nu-și dau seama ce fac,  etc. 

discriminarea persoanelor de etnie romă
• În anul 2014, comparativ cu studiul din 2010, se observă  o sporire a ponderii respondenților 

care consideră că romii sunt discriminați  în diferite contexte, și anume: la angajarea 
în câmpul muncii ( de la IOPD=-6% la IOPD=-14%), în câmpul muncii ( de la IOPD=-1% 
la IOPD=-6%), în relațiile cu autoritățile ( de la IOPD=6% la IOPD=-0.3% ),  în instituțiile 
educaționale ( de la IOPD=9% la IOPD =-3%), la spital/policlinică ( de la IOPD=15% la IOPD 
= 3%). IOPD mediu s-a redus de la 10% în anul 2010 la 3.8% în anul 2014.

• Indicatorul integrat de  acceptare a persoanelor de etnie romă  s-a redus de la 21% în anul 
2010   la 12% în anul 2014, ceia ce înseamnă că doar 12% din cei chestionați acceptă per-
sanele de etnie romă în calitate de vecini, colegi de muncă, prieteni și membri ai familiei. 
Indicatorul integrat de acceptare variază în funcție de diversitatea relațiilor culturale ale 
respondenților. Astfel, el este mai mare în  grupul de respondenți  care cer ajutorul uneori 
persoane de etnie romă ( 54%), se sfătuie adesea cu persoane de etnie romă ( 58%), are 
rude de etnie romă (43%), se vizitează cu persoane de etnie romă (48%),  are colegi per-
soane de etnie romă ( 28%).

• Prejudecățile privind persoanele de etnie romă au rămas practic neschimbate în ultimii 
patru ani.  2/3 din respondenți consideră că persoanele de etnie romă sunt  mincinoase, 
gata oricând să amăgească, că copii romilor sunt cerșetori și hoți de buzunare, că majori-
tatea romilor sunt obișnuiți să trăiască pe spatele altora și că ei încalcă legea.  Fiecare al 
doilea respondent consideră că majoritatea romilor se ocupă de traficul de ființe umane 
și că majoritatea romilor vând droguri.  Ponderea respondenților care consideră că majo-
ritatea femeilor rome sunt ghicitoare gata să te blesteme dacă nu le dai bani s-a mărit de 
la 60% în anul 2010 la 71% în anul 2014. Fiecare al patrulea respondent continuă să fie de 
părerea că romii ar trebui să fie forțați să trăiască  separat deoarece nu se pot integra , iar 
fiecare al cincilea – că  ar trebui să existe localuri în care accesul romilor să fie interzis. 

• Circa 2/3 din respondenți aplică următoarele stereotipuri persoanelor de etnie romă: 
țigan, negru, smolit, șatră; 15% -  hoț, șiret, mincinos, hipnoză, caută bogății, frică; 9%- 
needucați, înjurături, obraznici, mizerie; 5%-  lenoși, cerșetori, șomeri, săraci. Doar 16% 
din respondenți au fost de părerea că romii sunt oameni cu aceleași drepturi, minoritate 
etnică, și buni și răi.

discriminarea femeilor și a bărbaților 
• Analiza comparativă a rezultatelor celor două studii denotă o sporire a ponderii 

respondenților care consideră că femeile sunt puțin sau deloc discriminate în următoa-
rele contexte: la angajare în câmpul muncii ( de la IOPD=24% în 2010 la IOPD=46% în 
2014) , la locul de muncă ( de la IOPD=29% în 2010 la IOPD=50% în 2014,  în relațiile cu 
autoritățile ( de la IOPD=30%  în 2010 la IOPD=54% în 2014), în instituțiile educaționale ( 
de la IOPD=43% în  2010 la IOPD=63% în 2014), în instituțiile medicale ( de la IOPD=43% 
în  2010 la IOPD= 61%  în 2014, în viața politică ( de la IOPD=19% în 2010 la IOPD=43%) 
în 2014, în asistența/protecția socială ( de la IOPD=40%în 2010 la IOPD=60% în 2014). Cu 
toate acestea, comparativ pe sfere de activitate, cercetarea a scos în evidență faptul că 
femeile continuă să fie mai frecvent discriminate  în viața politică, la angajare în câmpul 
muncii și la locul de muncă.

• În anul 2014 , în comparație cu 2010, a sporit ponderea respondenților care  consideră că 
situația femeilor și a bărbaților în Moldova este în principiu egală ( de la 49% la 54%). 1/3 
din cei chestionați continuă să creadă că situația bărbaților este mai bună ca cea a femei-
lor și 14% - că situația femeilor este mai bună ca cea a bărbaților.

• 44% din respondenți sunt de părerea că în Moldova nu există o egalitate de șanse dintre 
femei și bărbați ( în anul 2010  de această părere erau  38% din respondenți). Cauzele  
inegalității șanselor în viziunea respondenților  rezidă  în următoarele: femeile deseori 
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duc o sarcină dublă - de întreținere a familiei și de creștere a copiilor (39%), femeile sunt 
plătite mai prost ca bărbații (27%), femeile nu sunt acceptate în politică ( 19%0,  nu există 
cadru legal pentru afirmarea femeii ( 14%).

• Cercetarea din 2014 ca și cea din 2010 a scos în evidență existența unor prejudecăți în 
societatea moldovenească privind rolurile femeii și cele ale bărbatului.  Astfel,  circa  80% 
din respondenți continuă să creadă că  bărbatul este capul familiei, că este de datoria lui 
să aducă bani în casă, că este mai mult datoria femeii să se ocupe de treburile casei și că 
bărbații trebuie să facă muncile fizice grele. Totodată, se observă o sporire  a  ponderii 
respondenților care consideră  că bărbații pot crește copii la fel de bine ca femeile ( de la 
67% la 80%) și o reducere a ponderii respondenților care consideră că femeile nu au ce 
căuta în politică ( de la 30% la 22%), că femeile sunt mai puțin capabile și nu pot ocupa 
funcții de conducere ( de la 32% la 21%), că muncile casnice sunt cele mai ușoare munci ( 
de la 31% la 25%). 

experiențele personale ale respondenților în domeniul discriminării
• Cercetarea din 2014, ca și cea din 2010, denotă că  în cazul a mai bine de 1/3 din respondenți 

le-au fost  încălcate drepturile  în ultimii trei ani la angajare în câmpul muncii, la remune-
rare echitabilă, în corespundere cu munca depusă, și la sănătate. 18%  au indicat că le-a 
fost încălcat dreptul la protecție socială, 15%- la justiție, 7%- la bunuri, servicii, 6%- la 
educație.

•  Comparativ cu anul 2010, în 2014 a fost înregistrată o sporire a ponderii respondenților 
care au menționat că există locuri în care ei sau membrii familiei lor evită să meargă  sau 
se duc cu frică  din cauza că sunt  discriminați ( de la 11% la 15%). Fiind întrebați  unde  
anume se simt discriminați , 39% au indicat policlinica, 22% - locul de muncă, 19%- strada, 
19%- primăria, 19%- poliția, 9%- școala, 6%- magazinul.     În  majoritatea cazurilor de dis-
criminare, respondenții au indicat în calitate de cauză principală – lipsa banilor. 

• În ultimul an fiecare al cincilea respondent  s-a simțit discriminat. 2/3 dintre ei au fost 
jigniți cu cuvintele, fiecare al zecelea - dat afară , iar fiecare al nouălea – a fost amenințat, 
intimidat. 38% din respondenții care s-au simțit discriminați  au indicat drept cauză  – lipsa 
banilor,  28% - vârsta, 14%- limba vorbită, 10% - etnia, 9%- sexul și 7%- starea de sănăta-
te.

• Persoanele care au discriminat  în mare parte erau bărbați (58%) și reprezentau o institu-
ție (73%). Cele mai multe persoane au  menționat că au fost discriminate în următoarele 
instituții:  la policlinică (27%),  la locul de muncă (22%), la magazin ( 13%), la primărie ( 
10%), la școală ( 10%). 

• Comparativ cu cercetarea din anul 2010, în anul 2014 s-a redus aproape de două ori  pon-
derea respondenților care s-au simțit discriminați în bază de sex ( de la 28%  la 16%) în ulti-
mul an.  Fiind întrebați cum anume au fost discriminați, 8% din respondenți au menționat 
că  persoanele de sex opus au făcut pe seama lor glume jignitoare,  5% - că le-au fost făcut 
propuneri sexuale într-un context neadecvat și 3%  - că cineva a încercat  să le abuzeze 
din punct de vedere sexual. La întrebarea cine a încercat să vă facă propuneri sexuale sau 
să vă abuzeze sexual, 40% din cei care s-au simțit discriminați  au menționat colegul de 
serviciu, 27%- vecinul, 20%- prietenul sau iubitul la cel moment.

• Cercetarea din anul 2014, similar celei din 2010, a scos în evidență faptul că   fiecare al trei-
lea  respondent a fost martor în ultimii doi ani la cel puțin un caz de discriminare. Analiza 
comparativă a formelor de discriminare manifestate  denotă același tablou din anul 2010: 
2/3 -  jignirea persoanei cu cuvintele,  12% - persoana a fost dată afară , 11%- persoana a 
fost amenințată , 12%-  față de persoana dată a  fost aplicată violența fizică . 

• 54% din  respondenți au fost martori la un caz de discriminare la școală, în policlinică sau 
la magazin, 16%- în stradă, 12% - la locul de muncă, 7%- la primărie, 6%- la poliție. 34% 
din martorii oculari la un caz de discriminare au indicat că persoanele au fost discriminate 
deoarece nu aveau bani, 28% – din cauza vârstei, 13% - din cauza etniei, 12% - din cauza 
limbii vorbite , 8%-  din cauza sănătății și 6%- din cauza sexului.
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• Comparativ cu anul 2010, în anul 2014 a sporit ponderea persoanelor martori la un act de 
discriminare,  care au manifestat deschis dezaprobare  față de persoana care a discriminat 
( de la 26% la 36%). Totodată, fiecare a treia persoană s-a stăruit să   nu fie implicată în 
nici un mod  în caz ( nu au avut nici o reacție, s-au întors și au plecat, au demonstrat că nu 
au văzut nimic) și  27% au încurajat persoana discriminată, manifestând compasiune sau 
îndemnând-o să dea în judecată.  

• Ca și în anul 2010, în anul 2014 mai bine de 2/3 din persoanele chestionate consideră că per-
soanele care discriminează trebuie pedepsite prin aplicarea amenzilor (32%),  atenționare 
(26%), pedepse penale (20%%), despăgubiri (19%), muncă în folosul comunității (19%) și 
chiar privare de libertate (5%).

percepțiile respondenților despre modul de reflectare de către media a diferitor 
grupuri de persoane

• Marea majoritate a respondenților folosesc în calitate de mijloc de informare în primul 
rând televiziunea (91% privesc TV cel puțin o dată în săptămână), după care  urmează 
radioul (62% ascultă radioul cel puțin o dată în săptămână) și apoi presa  (28% citesc ziare 
cel puțin o dată în săptămână). Comparativ cu cercetarea din anul 2010, în anul 2014 se 
observă o reducere cu 9% a ponderii respondenților care ascultă radioul cel puțin o dată 
în săptămână și  cu 5% a celor care citesc ziarele cel puțin o dată în săptămână.

• Respondenții folosesc mai frecvent  pentru informare următoarele posturi de televiziune: 
Prime TV (44%), Moldova 1 (32%), Pro TV (23%), Jurnal TV (23%), Publica TV (15%), TV 7 
( 10%). Comparativ cu anul 2010, s-a redus ponderea respondenților care se informează 
mai frecvent de la Prime TV – cu 11%, Moldova 1- cu 13%, Pro TV –cu 6% și a sporit ponde-
rea respondenților care se informează mai frecvent de la Jurnal TV cu 16%, Publica TV- cu 
15% și TV7- cu 3%.

• Fiind întrebați dacă media reflectă pozitiv, neutru sau negativ grupurile vulnerabile, ma-
joritatea respondenților au oferit răspunsuri care denotă că presa, radioul, televiziunile  
reflectă în mare parte  persoanele cu dizabilități, romii, persoanele cu comportament 
riscant, persoanele HIV pozitive, persoanele sărace, persoanele în etate  de la  neutru spre 
pozitiv2 ( indexul este de la 0 până la +0.5).

2  Răspunsurile respondenților au fost inserate pe o scară de la -1 până la +1, unde -1 înseamnă că 100% din 
respondenți consideră că mass media reflectă negativ grupurile dezavantajate și +1-  că 100% din respondenți 
sunt de părerea că mass media reflectă pozitiv grupurile dezavantajate.
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INTRODuCERE

Odată cu adoptarea, după lungi și controversate dezbateri, a legislației speciale (Legea 
121/2012 privind asigurarea egalității, și Legea 298/2012 cu privire la activitatea Consiliului 
pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității) activitățile de prevenire și 
combatere a discriminării intră întro nouă etapă. La 31 iulie 2013 este înregistrat Consiliul pen-
tru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE), care este o autoritate 
publică autonomă, cu statut de persoană juridică de drept public, un organ colegial membrii 
căruia sunt numiți de Parlamentul Republicii Moldova, fiecare membru al căruia este un expert 
independent, neafiliat politic și cu o experiență considerabilă în domeniul protecției drepturilor 
omului cu un mandat de 5 ani. 

Lucrarea de față are drept scop analiza sociologică a percepțiilor populației Republicii Moldo-
va privind fenomenul discriminării. Am considerat important pentru cititori să inserăm și o suc-
cintă prezentare a cadrului legal și instituțional privind combaterea discriminării, prezentare care 
constituie conținutul primei părți a lucrării (compartimentul 1). Partea a doua (compartimentele 
2-11) este dedicată analizei comparative a rezultatelor cercetărilor percepțiilor populației privind 
discriminarea diferitor grupuri sociale efectuate  în  Republica Moldova în  anii 2010 și 20143. 
Ambele cercetări au  avut la bază aceeași metodologie care a fost elaborată în anul 20104 și au 
urmărit   aceleași obiective: 

• Studierea percepțiilor populației privind grupurile de persoane discriminate frecvent în 
Moldova

• Identificarea   contextelor sociale în care sunt  supuse discriminării diferite grupuri de 
persoane

• Cercetarea distanței  socială dintre respondenți și grupurile de persoane supuse discrimi-
nării

• Studierea experiențelor personale ale respondenților în domeniul discriminării
• Cercetarea percepțiilor respondenților despre modul de reflectare de către media a dife-

ritor grupuri de persoane
• Elaborarea recomandărilor practice pentru prevenirea și combaterea discriminării diferi-

tor grupuri de populație 
Studiul  include analiza percepțiilor populației privind discriminarea următoarelor grupuri de 

populație:  persoane cu dizabilități mentale și fizice, persoane LGBT, persoane HIV pozitive, per-
soane în etate, persoane de etnie romă, persoane  sărace, femei5. Aceste grupuri de populație au 
fost incluse în cercetare în rezultatul  studierii opiniilor experților privind  cele mai discriminate 
grupuri de populație în Moldova în anul 2010. 

Metodele de cercetare aplicate în cadrul ambelor studii  au inclus interviu standardizat față în 
față și focus  grupul. Interviul standardizat față în față a fost aplicat pentru studierea percepțiilor 
populației, iar focus grupurile – pentru cercetarea opiniilor experților  privind cauzele, efectele 
discriminării și implicarea acestora în elaborarea recomandărilor  practice pentru prevenirea și 
combaterea discriminării grupurilor de populație  dezavantajate.  

Cercetarea populației generale a fost efectuată în ambele perioade de către Centrul de in-
vestigații sociologice   CBS AXA. În anul 2010 eșantionul a fost format din  1200 de respondenți, 
iar în anul 2014 – din 1070 de respondenți. Caracteristicile eșantionului: stratificat, probabilistic, 
multistadial. Structura eșantionului  corespunde structurii populației  în vârstă de  peste 18 ani 
pe următorii parametri: sex, vârstă,  mediu de reședință, studii. Reprezentativitatea eșantionului 
este de ± 3%.

3 Cercetarea din  anul 2010 a fost efectuată  cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova, iar cercetarea din 
anul 2014 – a fost efectuată de Institutul de Politici Publice  cu suportul financiar al uSAID.

4 Metodologia a fost elaborată  de Ludmila Malcoci, doctor habilitat în sociologie, în baza analizei literaturii și a  
cercetării experților prin metoda Delphi. 

5 Cercetarea din anul 2014 a inclus și  studierea percepțiilor populației privind discriminarea altor  grupuri de 
populație, precum musulmanii, evreii și consumatorii de droguri. Studiul de față nu se referă la grupurile în cauză, 
din considerentul că în anul 2010 ele nu au fost cercetate și nu este posibilă  compararea datelor. 
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1. CADRuL LEGAL şI INSTITuţIONAL  
PRIVIND FENOMENuL DISCRIMINăRII

1.1. cadrul leGal 

1.1.1. prevederile constituționale
Cadrul legal al prevenirii și combaterii dis-

criminării este bazat în primul rând pe clauze-
le consituționale. Constituția Republicii Mol-
dova adoptată de Parlament in 1994 stipulea-
ză în Articolul 1: 

(3) Republica Moldova este un stat de 
drept, democratic, în care demnitatea omului, 
drepturile şi libertățile lui, libera dezvoltare a 
personalității umane, dreptatea şi pluralismul 
politic reprezintă valori supreme şi sunt ga-
rantate.6

În acest articol Statul Republica Moldo-
va garantează libertățile omului. Egalitatea 
cetățenilor Republicii Moldova în fața legii și 
a autorităților publice este stipulată în Arti-
colul 16, în care sunt formulate și principalele 
criterii de egalitate și nediscriminare: 

(2) Toți cetățenii Republicii Moldova sunt 
egali în fața legii şi a autorităților publice, 
fără deosebire de rasă, naționalitate, origine 
etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență 
politică, avere sau de origine socială.7

1.1.2. surse externe
Cadrul legal al egalității și nediscriminării 

este în continuare dezvoltat prin aderarea 
Republicii Moldova la pactele și alte tratate 
internaționale. Aceste pacte și tratate consti-
tuie izvoarele externe de drept în domeniul 
nediscriminării. În Constituție sunt stipulate 
clauzele de aplicabilitate a documentelor de 
drept internațional la care Republica Moldova 
este parte. Astfel prin Articolul 4 drepturile și 
libertățile omului stipulate în pactele și trata-
tele înternaționale la care Republica Moldova 
este parte sunt prioritare în comparație cu 
cele stipulate în legislația națională. 

Articolul 4 
Drepturile şi libertățile omului 
(1) Dispozițiile constituționale privind drep-

turile şi libertățile omului se interpretează şi 

se aplică în concordanță cu Declarația Univer-
sală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu ce-
lelalte tratate la care Republica Moldova este 
parte. 

(2) Dacă există neconcordanțe între pac-
tele şi tratatele privitoare la drepturile funda-
mentale ale omului la care Republica Moldo-
va este parte şi legile ei interne, prioritate au 
reglementările internaționale.8

Mai mult ca atât, înainte de intrarea în vi-
goare a unui tratat internațional cu dispoziții 
care contravin Constituției aceasta va trebui 
revizuită:

Articolul 8
Respectarea dreptului internațional şi a 

tratatelor internaționale
(1) Republica Moldova se obligă să respec-

te Carta Organizației Națiunilor Unite şi tra-
tatele la care este parte, să-şi bazeze relațiile 
cu alte state pe principiile şi normele unanim 
recunoscute ale dreptului internațional.

(2) Intrarea în vigoare a unui tratat inter-
național conținînd dispoziții contrare Con-
stituției va trebui precedată de o revizuire a 
acesteia.9

Principalele izvoare externe de drept în 
domeniul nediscriminării și egalității sunt:

• Declarația universală a Drepturilor Omu-
lui 1948;
Declarația nu are un caracter juridic obli-

gatoriu, ea constituie (cel putin a constituit) 
mai degrabă o obligatie cu caracter moral, 
dar a servit pe parcursul anilor drept sursa 
pentru multe alte instrumente de protecție a 
drepturilor omului. Vom cita câteva articole 
ale Declarației:

Articolul  1 
Toate fiintele umane se nasc libere si ega-

le in demnitate si in drepturi. Ele inzestrate cu 
ratiune si constiinta si trebuie sa se comporte 
unii fata de altele in spiritul fraternitatii.

6  http://www.parlament.md/CadrulLegal/Constitution/tabid/151/language/ro-RO/Default.aspx
7  ibidem
8  ibidem
9  ibidem
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Articolul 2
Fiecare om se poate prevala de toate 

drepturile si libertatile proclamate in pre-
zenta Declaratie fara nici un fel de deosebi-
re ca, de pilda, deosebirea de rasa, culoare, 
sex, limba, religie, opinie politica sau orice 
alta opinie, de origine nationala sau socia-
la, avere, nastere sau orice alte imprejurari.  
In afara de aceasta, nu se va face nici o deose-
bire dupa statutul politic, juridic sau interna-
tional al tarii sau al teritoriului de care tine o 
persoana, fie ca aceasta tara sau teritoriu sint 
independente, sub tutela, neautonome sau 
supuse vreunei alte limitari a suveranitate.

Articolul 7
Toti oamenii sint egali in fata legii si au, 

fara nici o deosebire, dreptul la o egala pro-
tectie a legii. Toti oamenii au dreptul la o pro-
tectie egala impotriva oricarei discriminari 
care ar viola prezenta Declaratie si impotriva 
oricarei provocari la o asemenea discriminare

• Pactul Internațional privind drepturile ci-
vile și politice (ICCPR); (ratificat prin Hot. 
Parl. nr.217-XII din 28 iulie 1990, în vigoare 
pentru Republica Moldova din 26 aprilie 
1993
Pactul este deja un instrument obligatoriu 

pentru statele parte. 

Articolul 26
Toate persoanele sunt egale în fața legii 

şi au, fără discriminare, dreptul la o ocrotire 
egală din partea legii. În această privință le-
gea trebuie să interzică orice discriminare şi 
să garanteze tuturor persoanelor o ocrotire 
egală şi eficace contra oricărei discriminări, 
în special de rasă, culoare, sex, limbă, religie, 
opinie politică sau orice altă opinie, origi-
ne națională sau socială, avere, naştere sau 
întemeiată pe orice altă împrejurare.
• Pactul internațional cu privire la drepturi-

le economice, sociale și culturale (ICESCR);  
în vigoare pentru Republica Moldova din 
26 aprilie 1993 

• Convenția internațională privind elimi-
narea tuturor formelor de discriminare 
rasială (ICERD); în vigoare pentru Republi-
ca Moldova din 25 februarie 1993

• Convenția asupra eliminării tuturor forme-
lor de discriminare față de femei (CEDAW); 

ratificată la 28 aprilie 1994 prin Hot. Parl. 
No. 42-XII

• Convenția cu privire la drepturile copilului; 
în vigoare pentru Republica Moldova din 
25 februarie 1993

• Convenția ONu privind Drepturile Persoa-
nelor cu Dizabilități; ratificată de Republi-
ca Moldova la 9 iulie 2010.

• Convenția împotriva torturii și altor pe-
depse sau tratamente crude, inumane sau 
degradante; în vigoare pentru Republica 
Moldova din 28 decembrie 1995;

• Convenția Europeană pentru Protecția 
Drepturilor Omului;

• Convenția-cadru privind protecția mino-
rităților naționale, 1995 Strasbourg; în 
vigoare pentru Republica Moldova din 1 
februarie 1998.

• Carta socială europeană revizuită, 1996 
Strasbourg; în vigoare pentru Republica 
Moldova din 1 ianuarie 2002

Convenția europeană a drepturilor omului 
este unul dintre cele mai importante instru-
mente juridice în domeniu, care a devenit 
parte integrantă a sistemului de drept al Re-
publicii Moldova. Atât Convenția europeană 
a drepturilor omului, cât și jurisprudența Cur-
ții Europene a Drepturilor Omului, sunt direct 
aplicabile în Republica Moldova; faptul că pre-
vederile Convenției precum și jurisprudența 
CEDO nu sunt aplicate atât de des în practica 
judicialră este explicabil doar prin nivelul in-
suficient de cunoștințe al magistraților, și prin 
inerția din sistem, handicapuri care sunt pe 
cale de a fi depășite. Jurisprudență CEDO devi-
ne standard european in domeniul protecției 
drepturilor omului, al nediscriminării și asigu-
rării egalității, standard la  care se aliniază și 
legislația națională.10

1.1.3.  surse interne 
După cum am menționat mai sus, conform 

Constituției Republicii Moldova egalitatea și 
nediscriminarea sunt drepturi fundamentale 
ale omului, dar și principii generale care con-
stituie parte a fundamentului sistemului de 
drept al țării. Astfel legislația națională, care 
este inferioară Legii fundamentale, trebuie să 
respecte principiile egalității și nediscrimină-
rii, acestea fiind principii transversale pentru 
întregul sistem legislativ, indiferent de faptul 

10 Analiza compatibilității legislației naționale în domeniul nediscriminării în câmpul muncii cu standardele europe-
ne, http://crjm.org/category/publications/drepturile-omului/
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dacă principiile respective sunt sau nu stipu-
late în mod expres în actele normative. 

Legile care reglementează principalele ra-
muri de drept și unele articole din acestea cu 
referință la domeniul nediscriminare sunt: 

codul civil11

Articolul 1. Bazele legislației civile
(1)Legislația civilă este întemeiată pe recu-

noaşterea egalității participanților la raportu-
rile reglementate de ea, inviolabilității propri-
etății, libertății contractuale, inadmisibilității 
imixtiunii în afacerile private, necesității de re-
alizare liberă a drepturilor civile, de garantare 
a restabilirii persoanei în drepturile în care a 
fost lezată şi de apărare judiciară a lor.

codul de procedură civilă12

Articolul 22. Egalitatea în fața legii şi a jus-
tiției

    (1) Justiția în pricinile civile se înfăptuieş-
te pe principiul egalității tuturor persoanelor, 
independent de cetățenie, rasă, naționalita-
te, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, 
apartenență politică, avere, origine socială, 
serviciu, domiciliu, loc de naştere, precum şi 
al egalității tuturor organizațiilor, indiferent 
de tipul de proprietate  şi forma de organizare 
juridică, subordonare, sediu şi de alte circum-
stanțe.

codul penal13 
Articolul 5. Principiul democratismului
 (1) Persoanele care au săvîrşit infracțiuni 

sînt egale în fața legii şi sînt supuse răspunde-
rii penale fără deosebire de sex, rasă, culoare, 
limbă, religie, opinii politice sau orice alte opi-
nii, origine națională sau socială, apartenență 
la o minoritate națională, avere, naştere sau 
orice altă situație.

Articolul 77. Circumstanțele agravante
 (1) La stabilirea pedepsei se consideră cir-

cumstanțe agravante:
d) săvîrşirea infracțiunii din motive de ură 

socială, națională, rasială sau religioasă; 
Codul de procedură penală 
Articolul 9. Egalitatea în fața legii şi a au-

torităților
(1) Toți sînt egali în fața legii, a organelor 

de urmărire penală şi a instanței de judecată 

fără deosebire de sex, rasă, culoare, limbă, re-
ligie, opinie politică sau orice altă opinie, ori-
gine națională sau socială, apartenență la o 
minoritate națională, avere, naştere sau orice 
altă situație.

codul muncii14

Articolul 5. Principiile de bază ale regle-
mentării raporturilor de muncă şi a altor ra-
porturi legate nemijlocit de acestea

Principiile de bază ale reglementării ra-
porturilor de muncă şi a altor raporturi lega-
te nemijlocit de acestea, principii ce reies din 
normele dreptului internațional şi din cele ale 
Constituției Republicii Moldova, sînt următoa-
rele:

...
e) egalitatea în drepturi şi în posibilități a 

salariaților;
...
g) asigurarea egalității salariaților, fără nici 

o discriminare, la avansare în serviciu, luîndu-
se în considerare productivitatea muncii, cali-
ficarea şi vechimea în muncă în specialitate, 
precum şi la formare profesională, reciclare şi 
perfecționare;

  
Articolul 8. Interzicerea discriminării în sfe-

ra muncii
(1) În cadrul raporturilor de muncă acțio-

nează principiul egalității în drepturi a tuturor 
salariaților. Orice discriminare, directă sau in-
directă, a salariatului pe criterii de sex, vîrstă, 
rasă, culoare a pielii, etnie, religie, opțiune poli-
tică, origine socială, domiciliu, handicap, infec-
tare cu HIV/SIDA, apartenență sau activitate 
sindicală, precum şi pe alte criterii nelegate de 
calitățile sale profesionale, este interzisă.

(2) Nu constituie discriminare stabilirea 
unor diferențieri, excepții, preferințe sau 
drepturi ale salariaților, care sînt determina-
te de cerințele specifice unei munci, stabilite 
de legislația în vigoare, sau de grija deosebită 
a statului față de persoanele care necesită o 
protecție socială şi juridică sporită.

Articolul 10. Drepturile şi obligațiile anga-
jatorului

Alin. (2) Angajatorul este obligat:
 f1) să asigure egalitatea de şanse şi de tra-

tament tuturor persoanelor la angajare potri-

11 http://lex.justice.md/md/325085/
12 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=331818&lang=1
13 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=331268
14 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=326757
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vit profesiei, la orientare şi formare profesio-
nală, la promovare în serviciu, fără nici un fel 
de discriminare;

f2) să aplice aceleaşi criterii de evaluare a 
calității muncii, de sancționare şi de concedi-
ere;

f3) să întreprindă măsuri de prevenire a 
hărțuirii sexuale la locul de muncă, precum 
şi măsuri de prevenire a persecutării pentru 
depunere în organul competent a plîngerilor 
privind discriminarea;

 f4) să asigure condiții egale, pentru femei 
şi bărbați, de îmbinare a obligațiilor de servi-
ciu cu cele familiale;

 f5) să introducă în regulamentul intern al 
unității dispoziții privind interzicerea discrimi-
nărilor după oricare criteriu şi a hărțuirii se-
xuale;

 f6) să asigure respectarea demnității în 
muncă a salariaților;

 g) să asigure o plată egală pentru o mun-
că de valoare egală;

codul contravențional15

Articolul 542. Încălcarea egalității în dome-
niul muncii

(1) Orice deosebire, excludere, restricție 
sau preferință, bazată pe criteriu de rasă, na-
ționalitate, origine etnică, limbă, religie sau 
convingeri, sex, vârstă, orientare sexuală, 
dizabilitate, opinie, apartenență politică sau 
pe orice alt criteriu, care are ca efect limita-
rea sau subminarea egalității de şanse sau de 
tratament la angajare sau la concediere, în 
activitatea nemijlocită şi în formarea profesi-
onală, săvîrşită prin:

a) plasarea de anunțuri de angajare cu in-
dicarea condițiilor şi criteriilor care exclud sau 
favorizează anumite persoane;

b) refuzul neîntemeiat de angajare a per-
soanei;

c) refuzul neîntemeiat de admitere a unor 
persoane la cursurile de calificare profesională;

d) remunerarea diferențiată pentru acelaşi 
tip şi/sau volum de muncă;

e) distribuirea diferențiată şi neîntemeiată 
a sarcinilor de lucru, fapt ce rezultă din acor-
darea unui statut mai puțin favorabil unor 
persoane, se sancționează cu amendă de la 
100 la 140 de unități convenționale aplicată 
persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 350 

de unități convenționale aplicată persoanei 
cu funcție de răspundere, cu amendă de la 
350 la 450 de unități convenționale aplicată 
persoanei juridice.

   (2) Hărțuirea, adică manifestarea de că-
tre angajator a oricărui comportament, ba-
zat pe criteriu de rasă, naționalitate, origine 
etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîr-
stă, dizabilitate, opinie, apartenență politică 
sau pe orice alt criteriu, care duce la crea-
rea unui cadru intimidant, ostil, degradant, 
umilitor sau ofensator la locul de muncă se 
sancționează cu amendă de la 130 la 150 
de unități convenționale aplicată persoanei 
fizice, cu amendă de la 250 la 400 de unități 
convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere.

Articolul 651. Discriminarea în domeniul în-
vățămîntului

Orice deosebire, excludere, restricție sau 
preferință, bazată pe criteriu de rasă, nați-
onalitate, origine etnică, limbă, religie sau 
convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, 
apartenență politică sau pe orice alt criteriu, 
manifestată:

a) la oferirea accesului la instituțiile de în-
vățămînt de orice tip şi nivel;

b) prin stabilirea de principii de admitere la 
studii, bazate pe anumite restricții, cu încălca-
rea prevederilor legislației în vigoare;

c) în procesul educațional, inclusiv la eva-
luarea cunoştințelor acumulate;

d) în activitatea ştiințifico-didactică, se 
sancționează cu amendă

codul audiovizualului
Articolul 6. Garantarea moralității şi asigu-

rarea protecției minorilor
(1) Radiodifuzorului îi este interzisă difuza-

rea de programe care conțin orice formă de 
incitare la ură pe considerente de rasă, religie, 
naționalitate, sex.

codul educației16

Articolul 5. Misiunea educației
Educația are ca misiune:
...
d) promovarea dialogului intercultural, a 

spiritului de toleranță, a nediscriminării şi in-
cluziunii sociale;

15 http://lex.justice.md/md/330333/  
16 http://lex.justice.md/md/355156/
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Articolul 7. Principiile fundamentale ale 
educației

Educația se întemeiază pe următoarele 
principii fundamentale:

a) principiul echității – în baza căruia acce-
sul la învățare se realizează fără discriminare;

...
g) principiul incluziunii sociale;
h) principiul asigurării egalității; 
i) principiul recunoașterii și garantării drep-

turilor persoanelor aparținînd minorităților 
naționale, inclusiv a dreptului la păstrarea, 
dezvoltarea și exprimarea identității lor etni-
ce, culturale, lingvistice și religioase; 

Articolul 37. Organizarea învățămîntului 
extrașcolar 

...
(4). Accesul la activitățile oferite de in-

stituțiile de învățămînt extrașcolar publice, 
conform Nomenclatorului de servicii edu ca-
ționale gratuite, aprobat de Guvern, este li-
ber pentru toți solicitanții cu vîrsta cuprinsă 
între 5 și 21 de ani, cu respectarea principiului 
nediscriminării.    

            
1.1.4. legislația specială
Normele stabilite prin legislația menționată 

sunt dezvoltate în următoarele legi speciale:
• Legea nr. 517 privind egalitatea de șanse 

între femei și bărbați din 09/02/2006, 
• Legea nr. 6018 privind incluziunea so-

cială a persoanelor cu dizabilități din 
30/03/2012, 

• Legea nr. 6419 privind libertatea de ex-
primare din 23/04/2010, 

• Legea nr. 12120 privind asigurarea 
egalității din 25/05/2012,

• Legea nr. 29821 cu privire la activitatea 
Consiliului pentru prevenirea și elimina-
rea discriminării și asigurarea egalității 
din 21/12/2012.

Legea nr. 121 privind asigurarea egalității, 
adoptată la 25 Decembrie 2012 după o pe-
rioadă lungă de dezbateri controversate, pe 
parcursul cărora varianta inițială a fost modi-
ficată (nu neapărat și îmbunătățită) și intra-
tă în vigoare la 1 ianuarie 2013, este unicul 
cadru normativ special care reglementează 
prevenirea și eliminarea discriminării și asigu-

rarea egalității. În Lege sunt definite noțiunile 
de bază (discriminare, tipuri de discriminare), 
sunt formulate criteriile protejate, formele 
grave ale discriminării, domeniile. De aseme-
nea în lege este definit cadrul instituțional de 
rezolvare a cazurilor de discriminare, proce-
durile și sarcina probației, precum și o listă de 
remedii care pot fi indicate de instanțele de 
judecată.

Aceasta este complementată de un șir de 
alte legi speciale; astfel în Legea nr. 5 privind 
asigurarea egalității de șanse între femei și 
bărbați este reglementată discriminarea ba-
zată pe sex și pe gen; în Legea nr. 60 privind 
incluziunea socială a persoanelor cu dizablități 
sunt determinate noțiunile de ”dizabilitate” și 
a discriminării bazate pe dizabilitate; în Legea 
nr. 64 privind libertatea de exprimare este de-
finită noțiunea discursului care incită la ură.

Acestea sunt completate prin hotărîrile 
explicative ale plenului Curții Supreme de 
Justiție, și prin avizele consultative și reco-
mandările Curții Supreme de Justiției. 

O sursă importantă de drept în domeniul 
discriminării devin Hotărârile Consiliului pen-
tru prevenirea și eliminarea discriminării și 
asigurarea egalității. 

criterii protejate 
Conform Legii 121, discriminarea este «…

orice deosebire, excludere, restricție ori prefe-
rință în drepturi şi libertăți a persoanei sau a 
unui grup de persoane, precum şi susținerea 
comportamentului discriminatoriu bazat pe 
criteriile reale, stipulate de prezenta lege sau 
pe criterii presupuse;»

Legea 121 definește o listă deschisă de cri-
terii protejate; acestea includ rasa, culoarea, 
naționalitatea, originea etnică, limba, religia 
sau convingerile, sexul, vîrsta, dizabilitatea, 
opinia, apartenența politică sau orice alt cri-
teriu similar; este important că această listă 
este deschisă. Ea este completată de alte acte 
normative; astfel după cum a fost menționat 
mai sus, în Codul Muncii sunt prevăzute și cri-
teriile […] culoare a pielii, etnie, opțiune politi-
că, origine socială, domiciliu, infectare cu HIV/
SIDA, apartenență sau activitate sindicală, în 
Codul de procedură civilă ”[…] şi cetățenie, 

17 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=315674&lang=1
18 http://lex.justice.md/md/344149/
19 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335145
20 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343361
21 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346943 
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serviciu, loc de naştere...”, iar  în Legea nr. 
320 cu privire la activitatea poliției și statutul 
polițistului, și ”[...] cuantum al averii sau origi-
ne socială”.  Consiliul pentru prevenirea și eli-
minarea discriminării și asigurarea egalității 
(CPEDAE) în una din hotărârile sale a stipulat 
că statutul special de persoană atestată (si-
milară cu grad militar), deși nu figurează în 
mod explicit în legislație, este un criteriu de 
discriminare (decizia din 17.02.2014 în cauza 
nr. 008/2013). Practica activităților antidis-
criminare ar putea identifica și alte criterii de 
discriminare. 

Forme ale discriminării
Legea 121 evidențiază un șir de forme po-

sibile de discriminare, adică modalități în care 
se manifestă comportamentul inechitabil față 
de o persoană. Acestea sunt:

Discriminare directă – tratarea unei per-
soane în baza oricăruia  dintre criteriile pro-
hibitive în manieră mai puțin favorabilă decît 
tratarea altei persoane într-o situație compa-
rabilă;

Discriminare indirectă – orice prevedere, 
acțiune, criteriu sau practică aparent neutră 
care are drept efect dezavantajarea unei per-
soane față de o altă persoană în baza criteri-
ilor stipulate de lege, în afară de cazul în care 
acea prevedere, acțiune, criteriu sau practică 
se justifică în mod obiectiv, printr-un scop le-
gitim și dacă mijloacele de atingere a acelui 
scop sînt proporționale, adecvate și necesa-
re. 

Discriminare prin asociere – orice faptă de 
discriminare săvîrșită împotriva unei persoa-
ne care, deși nu face parte dintr-o categorie 
de persoane identificată potrivit criteriilor 
stipulate de lege, este asociată cu una sau 
mai multe persoane aparținînd unei astfel de 
categorii de persoane;

Segregare rasială – orice acțiune sau inac-
țiune care conduce direct sau indirect la se-
pararea ori diferențierea persoanelor pe baza 
criteriilor de rasă, culoare, origine națională 
sau etnică;

Hărțuire – orice comportament nedorit 
care conduce la crearea unui mediu intimi-
dant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, 
avînd drept scop sau efect lezarea demnității 
unei persoane pe baza criteriilor stipulate de 
lege;

Instigare la discriminare – orice compor-
tament prin care o persoană aplică presiuni 
sau afișează o conduită intenționată în scopul 
discriminării unei terțe persoane pe baza cri-
teriilor stipulate de lege.

Victimizare – orice acțiune sau inacțiune 
soldată cu consecințe adverse ca urmare a 
depunerii unei plângeri sau înaintării unei ac-
țiuni în instanța de judecată în scopul asigu-
rării aplicării prevederilor legii sau în scopul 
furnizării unor informații, inclusiv a unor măr-
turii, care se referă la plângerea sau acțiunea 
înaintată de către o altă persoană;

Noțiunea de hărțuire este detaliată în Le-
gea nr. 5 privind asigurarea egalității de șanse 
între femei și bărbați, unde este definită 
noțiunea de hărțuire sexuală:

Hărțuire sexuală - orice formă de compor-
tament fizic, verbal sau nonverbal, de natură 
sexuală, care lezează demnitatea persoanei 
ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, de-
gradantă, umilitoare sau insultătoare. 

În Legea nr. 64 cu privire la libertatea de ex-
primare22 este definită noțiunea de discurs care 
incită la ură, o altă formă de discriminare:

Discursul care incită la ură - orice formă 
de exprimare care provoacă, propagă, pro-
movează sau justifică ura rasială, xenofobia, 
antisemitismul sau alte forme de ură fondate 
pe intoleranță. 

Două noțiuni importante, cea a acomodă-
rii rezonabile, definite în Legea 121, și cea a 
design-ului universal, definită în Legea nr. 60 
privind incluziunea socială a persoanelor cu 
dizabilități completează lista de definiții care 
determină formele de discriminare:

Acomodare rezonabilă – orice modificare 
sau adaptare necesară și adecvată, într-un 
caz particular, care nu impune o sarcină dis-
proporționată sau nejustificată atunci cînd 
este nevoie pentru a asigura unei persoane, 
în cazurile stabilite de lege, exercitarea drep-
turilor și libertăților fundamentale în condiții 
de egalitate cu ceilalți.

Design universal – proiectarea produselor, 
mediului, programelor și serviciilor astfel în-
cît să poată fi utilizate de către toate persoa-
nele, pe cît este posibil, fără să fie nevoie de o 
adaptare sau de o proiectare specială. Desig-
nul  universal nu va exclude dispozitivele de 
asistare pentru anumite grupuri de persoane 
cu dizabilități atunci cînd este necesar.

22 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335145
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domenii
Legislația nediscriminare și asigurarea 

egalității prevede în mod special următoarele  
domenii de aplicare: 

• câmpul muncii, 
• învățămînt,
• acces la bunuri și servicii,
• acces la locuri sau la facilități publice
În Art. 7 al Legii 121 sunt detaliate prevede-

rile legale care reglementează activitățile an-
gajatorului cum ar fi amplasarea anunțurilor 
de angajare, angajarea însăși, promovarea, 
distribuirea sarcinii de muncă, plata pentru 
munca prestată, instruirea, condițiile de mun-
că, disponibilizarea, informarea anagajaților 
privind drepturile acestora etc. 

Este important de notat că în domeniul 
muncii este interzisă discriminarea și în 
baza unui criteriu suplimentar, menționat 
în mod explicit doar la acest domeniu, și 
anume criteriul orientării sexuale; acest cri-
teriu a fost introdus ca răspuns la necesita-
tea armonizării legislației naționale cu cea 
europeană. 

Domeniul învățământului acoperă toa-
te instituțiile de învățământ de orice tip și 
nivel. Este interzisă discriminarea în accesul 
la instituțiile de învățămînt, în procesul edu-
cațional, inclusiv în evaluarea cunoștințelor 
acumulate, în activitatea științifico-didacti-
că, prin elaborarea de materiale didactice și 
programe de studii, prin informarea și instru-
irea cadrelor didactice privind aplicarea me-
todelor și mijloacelor de prevenire a actelor 
de discriminare și de sesizare a autorităților 
competente. Legea interzice instituțiilor de 
învățămînt să stabilească principii de admi-
tere la studii bazate pe anumite restricții, cu 
excepția cazurilor stipulate de legislația în 
vigoare.

un al domeniu important este accesul la 
bunuri și servicii. Acesta include: 

a) serviciile oferite de autoritățile publice;
b)  serviciile de asistență medicală și alte 

servicii de sănătate;
c) serviciile de protecție socială;
d)  serviciile bancare și financiare;
e)  serviciile de transport;
f)  serviciile culturale și de agrement;
g)  vînzarea sau închirierea de bunuri mo-

bile sau imobile;
h)  alte servicii și bunuri disponibile publi-

cului.
Serviciile și bunurile pot fi realizate 

atât de agenții și/sau întreprinderi publice 

(poliție,spitaluri, clinici, departamente,  etc), 
cât și de organizații din sectorul privat (bănci, 
magazine, restaurante etc).

excepții
În legislația națională privind nediscrimi-

narea există un șir de excepții, adică situații 
în care unele restricții, preferințe, deosebiri, 
excluderi nu constituie comportament discri-
minatoriu. Chiar de la bun început Legea 121 
prevede în mod expres în Art 1., alineatul (2), 
ca prevederile legii nu se extind asupra și nu 
pot fi interpretate ca aducînd atingere:

a)  familiei care se întemeiază pe căsătoria 
liber consimțită dintre bărbat și femeie;

b)  raporturilor de adopție;
c)  cultelor religioase și părților lor com-

ponente în partea ce ține de convinge-
rile religioase.

Aceasta ar insemna că legislația Republicii 
Moldova nu permite, de exemplu,  transcrie-
rea și/sau înregistrarea certificatelor de stare 
civilă sau a extraselor emise de autoritățile 
străine pentru căsătoriile sau parteneriatele 
civile încheiate între persoane de același sex; 
deasemenea aceasta ar însemna imposibi-
litatea adopției copiilor de către cupluri de 
același sex.  Formularea respectivă din lege 
este destul de confuză, de altfel, sunt posibile 
interpretări contradictorii; mai mult ca atât, 
aceste interpretări și deciziile luate de instan-
țele naționale ar putea fi în contradicție cu 
jurisprudența Curții Europene pentru dreptu-
rile omului, care prevalează asupra jurispru-
denței naționale.  

În Articolul 7 al legii care se referă la ne-
discriminare în câmpul muncii,  în alineatul 
(5) este stipulat că nu constituie discriminare 
acele restricții, preferințe, deosebiri, exclu-
deri care sunt determinate de natura specifi-
că a activității respective, de condițiile în care 
această activitate este realizată, de cerințele 
profesionale esențiale și determinante, cu 
condiția ca scopul să fie legitim și cerințele 
proporționale. În alineatul (6) prevederile ali-
neatului (5) sunt specificate pentru activitatea 
profesională a cultelor religioase, prin stipula-
rea că nu consituie discriminare și cerințele și 
tratamentul diferențiat al  persoanelor în ca-
drul activităților organizațiilor religioase, tra-
tament bazat pe religia sau convingerile unei 
persoane atunci cînd religia sau convingerile 
constituie o cerință profesională esențială. 

Nu constituie discriminare nici cerințele 
speciale stipulate în condițiile de acces la 
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instituțiile de învățământ (Articolul 9, alinea-
tele (3) și (4) din Legea 121).

Nu sunt discriminatorii restricțiile în pri-
vința exercitării drepturilor electorale și limi-
tele în domeniul acordării prestațiilor sociale 
de către stat în cazul cetățenilor străini și a 
apatrizilor.  

Legislația națională prevede un tratament 
special, inegal, numit acțiuni afirmative ( Le-
gea 5)  sau măsuri positive (Legea 121), dar 
care nu este discriminare; aceste acțiuni spe-
ciale provizorii sunt luate de autoritățile pu-
blice în favoarea unei persoane, unui grup de 
persoane sau a unei comunități, și au drept 
scop asigurarea dezvoltării lor firești și reali-
zarea efectivă a egalității acestora în raport 
cu celelalte persoane, grupuri de persoane 
sau comunități.

Ratione personae  - subiecții în domeniul 
discriminării

Legea nr. 121 privind asigurarea egalității 
stipulează că subiecți în domeniul discrimină-
rii sînt atît persoanele fizice cît și juridice din 
domeniul public și privat. 

Legea nr. 60 privind incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilități prevede o protecție 
specială pentru persoanele cu dizabilități, 
iar persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA sînt 
protejați suplimentar de Legea nr. 23 privind 
profilaxia epidemiei HIV/SIDA.

1.2. cadrul insTiTuțional 

Legea nr. 523 (Art. 15) privind asigura-
rea egalității de șanse între femei și bărbați 
definește o listă de autorități abilitate cu atri-
buții în domeniul egalității între femei și băr-
bați. Acestea sînt Parlamentul, Guvernul, Co-
misia guvernamentală pentru egalitate între 
femei și bărbați, Ministerul Muncii, Protecției 
Sociale și Familiei (organ specializat), ministe-
rele și alte autorități administrative centrale 
(unitățile gender) și autoritățile administrației 
publice locale (unitățile gender).  

Competențele Parlamentului și ale Guver-
nului fiind mai mult sau mai puțin evidente ne 
vom opri mai în detalii asupra competențelor 
Comisiei guvernamentale pentru egalitate în-
tre femei și bărbați și ale Ministerului Muncii, 
Protecției Sociale și Familiei, care este autori-
tate publică centrală abilitată cu elaborarea 
și promovarea politicilor în domeniul egalită-
ții  între femei și bărbați. 

Astfel, conform Art. 18 din lege Comisia 
guvernamentală pentru egalitate între femei 
și bărbați este un organ consultativ, creat pe 
lîngă Guvern și care activează în temeiul unui 
regulament aprobat de acesta, avînd atribuții 
de a) promovarea egalității între femei și băr-
bați, abordarea ei complexă; b) coordonarea 
activității autorităților administrației publice 
centrale și locale în problemele egalității în-
tre femei și bărbați; c) dezvoltarea colaborării 
structurilor de stat cu societatea civilă în pro-
blemele  egalității între femei și bărbați. 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 
Familiei a Republicii Moldova este autorita-
tea publică centrală abilitată cu elaborarea 
și promovarea politicilor în domeniul egalită-
ții  între femei și bărbați. În cadrul Ministeru-
lui activează Direcția prevenirea violenței în 
familie și asigurarea egalității de gen căreia 
îi revin următoarele atribuții: a) elaborarea 
și avizarea proiectelor de acte normative în 
baza principiului egalității între femei și băr-
bați, propunerea de amendamente la actele 
normative pentru aducerea lor în concordan-
ță cu prezenta lege; b) coordonarea și mo-
nitorizarea implementării la nivel național a 
instrumentelor internaționale; c) prezentarea 
de propuneri privind integrarea principiu-
lui egalității între femei și bărbați în strate-
gii, programe și investiții financiare, precum 
și de  rapoarte în domeniu; d) elaborarea și 
coordonarea implementării programelor, or-
ganizarea campaniilor de mediatizare, cerce-
tărilor și altor acțiuni  privind asigurarea ega-
lității între femei și bărbați; e) coordonarea 
activității unităților gender; f) colaborarea cu 
organizațiile neguvernamentale, fundațiile, 
sindicatele, patronatul și organismele inter-
naționale care contribuie la implementarea 
egalității între femei și bărbați. 

Conform Legii instituțiile specializate din 
cadrul autorităților administrației publice cen-
trale de specialitate sunt unitatățile gender 
care a) monitorizează respectarea legislației 
în materie de egalitate între femei și bărbați 
în cadrul autorităților administrației publice 
centrale;  b) prezintă propuneri de integrare a 
principiului egalității între femei și bărbați în 
politicile și planurile de activitate ale adminis-
trației publice centrale; c) examinează petiții-
le persoanelor juridice și cele ale persoanelor 
fizice asupra cazurilor de discriminare după 
criteriul de sex; d) prezintă periodic organelor 

23 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=315674&lang=1
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specializate rapoarte asupra activității în pro-
blema egalității între femei și bărbați. Legea 
prevede de asemenea crearea unității gender 
în cadrul autorităților publice locale, cu urmă-
toarele competențele:  a) prezintă propuneri 
de integrare a principiului egalității între femei 
și bărbați în politicile,  programele și actele 
normative ale administrației publice locale, în 
bugetele unităților administrativ-teritoriale; 
b) colaborează cu organizații neguvernamen-
tale și cu alte organizații în problema egalității 
între femei și bărbați; c) examinează petițiile 
persoanelor juridice și cele ale persoanelor 
fizice asupra cazurilor de discriminare după 
criteriul de sex; d) monitorizează activitatea 
administrației publice locale în domeniu; e) 
prezintă periodic autorităților administrației 
publice locale rapoarte despre lucrul efec-
tuat. Legislația nu este, însă, aplicată, pînă în 
prezent unitatea gender nu a fost instituită în 
autoritățile publice centrale și locale. 

Legea 121 dezvoltă în continuare cadrul 
înstituțional cu atribuții în prevenirea și elimi-
narea discriminării. Astfel, conform Articolu-
lui 10 din Legea 121 Legii, aceștia sunt:

a)  Consiliul pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității;

b)  autoritățile publice;
c)  instanțele judecătorești.
Conform Art. 16 din Legea nr. 121,în sco-

pul prevenirii faptelor discriminatorii, autori-
tățile publice, conform competențelor func-
ționale, exercită și următoarele atribuții: a) 
examinează plîngerile persoanelor care se 
consideră a fi victime ale discriminării; b) co-
ordonează activitatea în domeniul combaterii 
discriminării a structurilor descentralizate și 
desconcentrate; c) contribuie la educarea și 
sensibilizarea populației în vederea interzice-
rii discriminării în domeniile de competență; 
d) exercită alte atribuții în conformitate cu 
legislația în domeniu. 

1.2.1. consiliul pentru prevenirea și  
           eliminarea discriminării și asigurarea  
           egalității 

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității este uni-
ca instituție publică cu atribuții în domeniu. 
Conform Art. 12 din Legea nr. 121, atribuțiile 
Consiliului sunt orientate pe următoarele di-
mensiuni importante:
1. Analiză și elaborare de politici publice, pe 

această dimensiune Consiliul: a) exami-
nează corespunderea legislației în vigoare 

cu standardele privind nediscriminarea; 
b) inițiază propuneri de modificare a le-
gislației în vigoare în domeniul prevenirii 
și combaterii discriminării; c) adoptă avize 
consultative cu privire la conformitatea 
proiectelor de acte normative cu legisla-
ția în domeniul prevenirii și combaterii 
discriminării; d) monitorizează modul de 
implementare a legislației în domeniu; e) 
colectează informații despre dimensiunile, 
starea și tendințele fenomenului discrimi-
nării la nivel național și elaborează studii 
și rapoarte; f) remite autorităților publice 
propuneri de ordin general referitoare la 
prevenirea și combaterea discriminării și 
ameliorarea comportamentului față de 
persoanele ce cad sub incidența prezentei 
legi;

2. Creșterea nivelului de conștientizare de 
către societate a problemelor legate de 
discriminare și combaterea acesteia:  g) 
contribuie la sensibilizarea și conștientiza-
rea societății în vederea eliminării tuturor 
formelor de discriminare în contextul va-
lorilor democratice; 

3. Colaborare internațională: h) conlucrează 
cu organismele internaționale cu atribuții 
în domeniul prevenirii și combaterii discri-
minării;

4. Activitatea nemijlocită de gestiune a ca-
zurilor de discriminare: i) examinează 
plîngerile persoanelor care se conside-
ră a fi victime ale discriminării; j) inter-
vine pe lîngă organele corespunzătoare 
cu demersuri de intentare a procese-
lor disciplinare în privința persoanelor 
cu funcții de răspundere care au comis 
în activitatea lor fapte discriminatorii; 
k) constată contravențiile cu elemente 
discriminatorii în conformitate cu preve-
derile Codului contravențional; l) sesizează 
organele de urmărire penală în cazul săvîr-
șirii unor fapte discriminatorii ce întrunesc 
elemente ale infracțiunii; m) contribuie la 
soluționarea amiabilă a conflictelor apăru-
te în urma săvîrșirii faptelor discriminato-
rii prin concilierea părților și căutarea unei 
soluții reciproc acceptabile;
În conformitate cu Art. 399 și Art. 4235 

ale Codului contravențional, Consiliul are și 
calitate de agent constatator. Astfel, cu sem-
nătura a cel puțin 3 membri ai Consiliului, 
persoana responsabilă de discriminare sau 
de împiedicarea activității Consiliului poa-
te fi atrasă la răspundere contravențională 
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prin întocmirea acesteia a unui proces-verbal 
contravențional.

Procedurile de inițiere a cauzelor în fața 
Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității sunt deini-
te în Art. 13 – 15 ale Legii 121. Astfel conform 
acesteia, există două modalități de inițiere a 
unei cauze, fie prin notă de autosesizare, fier 
printr-o plîngere de la victimă sau de la per-
soanele interesate, inclusiv la cererea sindica-
telor și a asociațiilor obștești care activează în 
domeniul promovării și protecției drepturilor 
omului.

Plîngerea cu privire la fapta de discrimina-
re va conține o descriere a încălcării dreptului 
persoanei, momentul în care a avut loc aceas-
tă încălcare, faptele și eventualele dovezi care 
susțin plîngerea, numele și adresa persoanei 
care o depune. Plîngerea poate fi depusă la 
Consiliu în termen de un an de la data săvîr-
șirii faptei sau de la data la care se putea lua 
cunoștință de săvîrșirea ei. 

Plîngerea va fi examinată în termen de 30 
pâna la 90 de zile de la data depunerii. Sar-
cina de a proba că fapta în cauză nu consti-
tuie o discriminare revine persoanelor despre 
care se presupune că au comis fapta discri-
minatorie.

Consiliul poate respinge plîngerea dacă 
aceasta nu conține datele de identificare a 
persoanei care a depus-o, nu conține infor-
mația de bază sau dacă este o plîngere repe-
tată care nu conține informații și dovezi noi.

Examinarea plîngerii are loc într-o ședință 
de audieri cu cel puțin 2 membri a Consiliului. 
la ședința de audieri se asigură echitate, con-
tradictorialitate și egalitatea armelor.

În urma examinării plîngerii, Consiliul ad-
optă o decizie motivată cu majoritatea votu-
rilor membrilor săi. Decizia Consiliului include 
și recomandări în vederea asigurării repunerii 
în drepturi a victimei și a prevenirii faptelor 
similare pe viitor. Decizia se aduce la cunoș-
tința persoanei care a comis fapta discrimina-
torie și a persoanei care a depus plîngerea în 
termen de 5 zile de la deliberare. În cazul în 
care membrii Consiliului nu ajung la consens, 
deliberarea se amînă. Consiliul este informat 
de părți în termen de 10 zile despre măsurile 
întreprinse, în special cînd decizia Consiliului 
conține recomandări. 

În cazul în care nu este de acord cu măsu-
rile întreprinse de persoana care a comis fap-
ta discriminatorie, Consiliul are dreptul să se 
adreseze unui organ ierarhic superior pentru 
a se lua măsurile corespunzătoare și/sau să 
informeze opinia publică. 

Deciziile Consiliului se publică pe pagina 
web a acestuia, respectînd confidențialitatea 
datelor cu caracter personal. Dacă în timpul 
examinării plîngerii se atestă săvîrșirea unor 
fapte ce constituie contravenție, Consiliul re-
mite organelor competente pentru examina-
re în fond procesul-verbal și materialele cau-
zei. În cazul în care faptele examinate conțin 
elemente ale infracțiunii, Consiliul expediază 
imediat materialele organelor de urmărire 
penală.

Decizia Consiliului poate fi contestată în 
instanța de contencios administrativ. Decizia 
rămasă definitivă este un act oficial, executo-
riu pentru subiecții vizați.
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2. DINAMICA FENOMENuLuI DISCRIMINăRII   
ÎN REPuBLICA MOLDOVA

2.1. Fenomenul discriminării   
        în conTexTul alTor proBleme

 
Conform  ambelor cercetări, mai bine de 

80% din respondenți consideră drept cele 
mai importante probleme pentru Republica 
Moldova locurile de muncă limitate, creş-
terea prețurilor, economia slab dezvoltată, 
pensiile mici, accesul redus la serviciile de 
sănătate, nivelul înalt al corupției în sfera pu-
blică,  instabilitatea politică şi infrastructura 
în stare proastă. Deși ponderea populației 
care  a menționat  discriminarea  drept o 
problemă importantă a sporit în anul 2014  
(IOPD24 = 66%)  comparativ cu anul 2010  
(IOPD = 58%), problema discriminării conti-
nuă să fie plasată  pe penultimul loc în șirul 
de probleme  afișate, înainte de problema 
posibilităților reduse de integrare în uniunea 
Europeană (vezi Diagrama 1). 

1.1. dinamica  discriminării 
Ponderea respondenților care consideră 

că discriminarea a sporit în ultimii cinci ani  a 
crescut în anul 2014 cu 9% comparativ cu anul 
2010, constituind 45%. Totodată ponderea 
persoanelor care au menționat  că discrimi-
narea  s-a redus în ultimii 5 ani, s-a micșorat 
de două ori în anul 2014 (6%) comparativ cu 
anul  2010 (12%) (vezi Diagrama 2).

Conform cercetării din 2014, ponderea 
respondenților  care consideră că discrimina-
rea ca fenomen a sporit este mai mare în gru-
pul de vârstă  de 18-29 de ani (52%), în urban 
(50% comparativ cu 41% în rural),  în grupul 
cu nivel  socio-economic înalt (51% compa-
rativ cu 39% în grupul cu nivel de bunăstare 
redus).   Acest fapt poate fi explicat prin nive-
lul mai înalt de conștientizare a fenomenului 
discriminării de aceste grupuri de populație. 

În cazul ambelor studii respondenții au no-
minalizat aceiași factori care  au contribuit, în 
viziunea lor,  la mărirea fenomenului discrimi-
nării: mărirea diferenței dintre săraci și bogați, 

pierderea unor valori morale, lipsa credinței în 
Dumnezeu, Guvernul nu are o poziție fermă în 
acest sens,  nu există cadrul legal pentru lupta 
împotriva  discriminării și copiii nu sunt educați 
să fie toleranți. Cu toate acestea, cercetarea 

24 Indexul opiniei personale dominante (IOPD) a fost calculat după formula (p-n)x(100-ne):100, unde p –frecvența 
opiniilor pozitive, n-  frecvența opiniilor negative, ne- frecvența opiniilor neutre. Indexul variază pe o scară de la 
-100 până la 100. Cu cât indexul este mai aproape de 100 cu atât  ponderea respondenților care au opinii pozitive 
este mai mare. Cu cât indexul este mai aproape de -100 cu atât ponderea respondenților care au opinii negative 
este mai mar. 

diagrama 1. percepțiile respondenților despre gradul 
         de importanță a diferitor probleme pentru 
         republica moldova, iopd %
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din anul 2014 denotă o sporire considerabi-
lă a ponderii   respondenților  care consideră  
drept cauze ale discriminării pierderea unor va-
lori morale ( de la 16% în 2010 la 34% în 2014), 
lipsa credinței în Dumnezeu ( de la 7% în anul 
2010 la 29% - în anul 2014), nu există cadru le-
gal pentru lupta contra discriminării (de la 4% 
la  17%), copiii nu sunt educați să fie toleranți  
(de la 3% la 16%). Ponderea persoanelor care 
consideră că discriminarea a  crescut în ultimii 
ani din cauza  sporirii diferențierii dintre săraci și 

bogați de asemenea s-a mărit de la 49% în anul 
2010 la 56% - în anul 2014 (vezi Diagrama 3).

Conform studiului din anul 2014, ponderea 
persoanelor care consideră mărirea diferen-
ței dintre săraci și bogați drept un factor do-
minant care a condus la sporirea discriminării 
este mai mare în mediul urban (61% com-
parativ cu rural 50%), în grupul de persoane     
de 18-29 ani (62%), în mediul respondenților 
cu nivel socio-economic înalt (61%). 

Ponderea persoanelor  care sunt de părerea 
că pierderea valorilor morale a condus la mări-
rea fenomenului discriminării în Moldova este 
mai mare în mediul    grupului de vârstă  de pes-
te 60 de ani ( 40%), celor cu nivel redus de studii 
(40%), vorbitorilor de limbă rusă ( 43%). 

1.2. importanța valorilor morale și  
        respectarea lor în republica moldova

 Analiza  rezultatelor ambelor cercetări de-
notă că  în mare parte respondenții   continuă 
să considere drept importante și foarte im-
portante următoarele valori morale: respec-
tul pentru alți oameni, respectarea legii, liber-
tatea omului, egalitatea, toleranța, echitatea. 
Astfel, conform cercetării din 2014,  ponderea 
respondenților  care consideră drept impor-
tante și foarte importante valorile menționate 
mai sus depășește cu 80%-90% ponderea 
celor care consideră aceste valori puțin  sau 
deloc importante. În anul 2014, comparativ 
cu 2010, se observă o sporire  considerabilă 
a ponderii   respondenților  care consideră 
importante  și foarte importante  egalita-
tea omului (de la IOPD=82% la IOPD=92%), 
toleranța (de la IOPD=79% la IOPD = 84%), 
echitatea (de la IOPD=77% la IOPD=89%),  
încrederea în oameni (de la IOPD=66% la 
IOPD=73%). Ponderea respondenților care 
consideră credința în Dumnezeu o valoare 
importantă s-a redus de la IOPD= 88% în 2010 
la IOPD=78% în anul 2014 (vezi Diagrama 4).

Ponderea respondenților care consideră 
toleranța drept o valoare importantă și foarte 
importantă este mai mare în  grupul persoa-
nelor cu nivel înalt de educație (IOPD=90%) și 
în grupul celor de 18-29 de ani (IOPD=89%). 
Ponderea respondenților care consideră res-
pectul pentru cultura și tradițiile altor popoa-
re drept o valoare foarte importantă este mai 
mare în mediul persoanelor cu nivel înalt de 
educație (IOPD=80%) și în grupul de persoane 
cu nivel socioeconomic înalt (IOPD=75%).

Deși majoritatea respondenților s-au dat 
cu părerea că valorile menționate mai sus au 

diagrama 3. Factorii care au condus la mărirea discriminării, %
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diagrama 4. Gradul de importanţă a valorilor morale 
                       pentru respondenți, iopd %
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o foarte mare importanță pentru ei,   atât cer-
cetarea din 2010, cât și cercetarea din 2014, 
au scos în evidență faptul că  aceste valori sunt 
respectate foarte puțin sau deloc în Moldova.  
Astfel, conform cercetării din 2014, ponderea 
respondenților care consideră că  valorile: 
încrederea în oameni, libertatea, egalitatea, 
echitatea, respectarea legii, respectul pentru 
cultura altor popoare,  respectul pentru alți 
oameni sunt respectate puțin sau deloc în 
Moldova depășește cu  34%-63% ponderea 
celor care s-au dat cu părerea ca ele sunt res-
pectate în mare și foarte mare măsură. 

În anul 2014, comparativ cu 2010, a sporit  
considerabil ponderea respondenților care 
consideră că în Moldova sunt respectate puțin 
sau deloc  următoarele valori:  respectarea le-
gii ( de la IOPD=-41% la IOPD=-63%), egalitatea 
omului (de la IOPD=-32% la IOPD=-42%), încre-
derea în oameni (de la IOPD=+10% la IOPD=-
36%), credința în dumnezeu (de la IOPD=+88% 
la IOPD=+11%)  (Vezi Diagrama 5).  

1.3. încrederea respondenților 
        în oameni 

În anul 2014, ca și în anul 2010,  2/3 din 
respondenți  au menționat că au puțină 
sau deloc încredere în oameni și doar 1/3 
– că au multă și foarte multă încrederea în 
oameni(vezi Diagrama 6). Ponderea respon-
denților care au  multă și  foarte multă, în-
credere în oameni este mai mare în mediul  
persoanelor  de peste 60 de ani (40%).

Gradul de încredere a respondenților în di-
ferite persoane din comunitate  în anul 2014 a 
rămas la nivelul anului 2010, cu excepția  încre-
derii în șeful  oficiului medicilor de familie, unde 
se observă o dinamică pozitivă.  Astfel, în 2014, 
ca și în 2010,  populația manifestă cea mai mare 
încredere  doar față de  membrii familiei lor 
(94%), după care urmează cu o diferență destul 
de mare  preotul (58%),  șeful oficiului medicilor 
de familie (56%) și    vecinii (47%). Doar 1/3 din 
respondenți au menționat că au încredere în 
primar și în polițist.   (Vezi Diagrama 7). 

1.4. Grupurile de persoane discriminate 
        cel mai frecvent în moldova 

 Percepțiile respondenților privind grupu-
rile de persoane discriminate cel mai frecvent 
în Moldova  au rămas practic neschimbate în 
anul 2014 comparativ cu anul 2010, cu une-
le mici excepții.  Astfel, din Diagrama de mai 
jos putem observa că 2/3 din cei chestionați  
continuă să considere că  cel mai frecvent 

diagrama 5. percepţiile respondenţilor privind gradul  
                       de respectare a valorilor morale în republica  
                       moldova, %
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sunt discriminate   persoanele cu dezabilități 
mentale și fizice și persoanele sărace, peste 
50% - persoanele HIV pozitive și persoanele 
homosexuale, fiecare al doilea –persoanele 
în etate   și romii și fiecare al treilea – femeile 
(vezi Diagrama 8).  

În anul 2014, comparativ cu anul 2010, a 
sporit ponderea respondenților ( de la 68% 
la 75%)  care consideră  că persoanele cu 
dizabilități mentale sunt discriminate cel mai 
frecvent și s-a redus ponderea respondenților 
care consideră că femeile sunt discriminate 
cel mai frecvent ( de la 32% la 28%).

Percepțiile respondenților diferă foarte 
puțin în funcție de mediul de reședință, vâr-
stă și studii, cu unele mici   excepții. Astfel, 
ponderea respondenților care consideră că 
persoanele cu dizabilități mentale și fizice  
sunt discriminate cel mai frecvent este mai 
mare în  grupul de vârstă 18-29 de ani (  re-
spectiv 82% și 74%). Ponderea respondenților 
care consideră că persoanele homosexuale 
sunt mai frecvent discriminate este mai mare 
în grupul de vârstă de 18-29 de ani ( 69%), în 
mediul persoanelor cu nivel de studii înalt 
(57%) și în mediul persoanelor cu  nivel so-
cio-economic înalt. Ponderea respondenților 
care consideră că persoanele sărace sunt dis-
criminate cel mai frecvent este mai mare în  
grupul cu nivel socio-economic înalt (68%) și  
în mediul respondenților de 18-29 ani ( 67%). 
Ponderea respondenților care consideră că 
persoanele HIV pozitive sunt cele mai discri-
minate este mai mare în mediul persoanelor 

de 18-29 de ani (61%) și în mediul vorbitorilor 
de limbă rusă (60%). Ponderea persoanelor 
care consideră că etnia romă este cel mai 
frecvent discriminată este mai mare în me-
diul grupului de vârstă 18-29 de ani ( 57%).

 Așadar, în rezultatul analizei comparative 
a  percepțiilor populației privind grupurile de 
persoane discriminate frecvent în Republica 
Moldova  putem conchide că deși ponderea 
populației care  a menționat  discriminarea  
drept o problemă importantă a sporit în anul 
2014 comparativ cu anul 2010,   problema dis-
criminării continuă să fie plasată  pe penulti-
mul loc în agenda problemelor, cu mult după 
problemele ce țin de  șomaj, creșterea pre-
țurilor, economia slab dezvoltată, pensii mici, 
acces redus la servicii de sănătate, infrastruc-
tura slab dezvoltată, instabilitatea politică și 
chiar accesul redus al tinerilor la educație. 

Ponderea respondenților care consideră 
că discriminarea a sporit în ultimii cinci ani  a 
crescut în anul 2014 cu 9% comparativ cu anul 
2010, constituind 45%.  Majoritatea respon-
denților sunt de părerea că discriminarea a 
sporit datorită măririi  discrepanței dintre  să-
raci și bogați, faptului că Guvernul nu are o po-
ziție fermă în acest sens,  pierderii unor valori 
morale, lipsei credinței în Dumnezeu, nu există 
cadrul legal pentru lupta împotriva  discrimi-
nării și copiii nu sunt educați să fie toleranți. La 
nivel de percepție, respondenți consideră  că 
cel mai frecvent sunt discriminate în Republica 
Moldova persoanele cu  dezabilități mentale și 
fizice, după care urmează persoanele sărace, 
persoanele HIV pozitive, persoanele în etate,  
homosexualii , romii  și femeile. 

Deși  marea majoritate a celor chestionați 
consideră drept importante și foarte impor-
tante astfel de  valori morale precum:  res-
pectul pentru alți oameni, respectarea legii, 
libertatea omului, egalitatea, toleranța, echi-
tatea, ponderea respondenților care s-au dat 
cu părerea că aceste valori sunt respectate 
puțin sau deloc în Moldova depășește cu mult 
ponderea celor  care consideră că aceste va-
lori sunt respectate mult și foarte mult.   

În anul 2014, ca și în anul 2010, circa 2/3 
din respondenți continuă să aibă puțină sau 
deloc încredere în oameni. Majoritatea res-
pondenților manifestă cel mai înalt nivel de 
încredere doar pentru membrii familiei lor 
, după care urmează cu o diferență foarte 
mare preotul , vecinii , șeful oficiului medici-
lor de familie . Circa  2/3 din respondenți  nu 
au deloc încredere în primar și în polițiști.
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3.1. conTexTele sociale în care  
        Sunt diScriminate perSoanele  
        cu dizaBiliTăți

Analiza comparativă a percepțiilor 
populației privind  discriminarea persoane-
lor cu dizabilități a scos în evidență  faptul 
că  în  anul 2014, ca și în anul 2010, ponde-
rea respondenților  care consideră că per-
soanele  cu dizabilități sunt discriminate frec-
vent și foarte frecvent  la  angajare în câm-
pul muncii ( IOPD=-59%), la locul de muncă 
( IOPD=-43%),  în instituțiile educaționale ( 
IOPD=-24%),  în viața politică (IOPD=-11%), în 
relațiile cu autoritățile ( IOPD=-14%) continuă 
să depășească cu mult ponderea celor care  
sunt de părerea că aceste persoane  rareori  
sau deloc nu sunt discriminate.  

Cu toate acestea, în cazul tuturor aspecte-
lor supuse analizei,  în anul 2014, comparativ 
cu 2010,  se observă  o  reducere a ponderii 
respondenților care susțin că persoanele cu 
dizabilități sunt foarte frecvent/  frecvent dis-
criminate ( IOPD mediu s-a redus de la -25% 
la -15%), ceia ce de fapt denotă o dinamică 
pozitivă în prevenirea/combaterea  discrimi-
nării  persoanelor cu dizabilități. Astfel, din 
Diagrama de mai jos  putem observa  redu-
cerea ponderii respondenților care consideră 
că persoanele cu dizabilități sunt discriminate 
în câmpul muncii ( de la -51% în 2010 la -43% 
în 2014),  a celor care consideră că  persoane-
le cu dizabilități sunt discriminate în relațiile 
cu autoritățile ( de la -30% la -14%), a celor 
care consideră că persoanele cu dizabilități 
sunt discriminate în instituțiile educaționale ( 
de la -31% la -24%), a celor care consideră că 
persoanele cu dizabilități sunt discriminate în 
viața politică ( de la -22%  la -11%). 

Totodată,  observăm o sporire a ponderii 
respondenților care consideră că persoanele 
cu dizabilități sunt discriminate frecvent la 
policlinică (de la +13% la -7%), fapt ce pune în 
prim plan luarea unor măsuri urgente pentru  
combaterea fenomenului dat și mărirea acce-
sului persoanelor cu dizabilități la servicii de 
sănătate calitative (vezi Diagrama 9).  

Analiza comparativă a percepțiilor 
populației privind diferite aspecte  supuse 
studiului, denotă, că persoanele cu dizabilități 

continuă să fie cel mai frecvent  discrimina-
te la angajare în cîmpul muncii  și la locul de 
muncă. Conform opiniilor  experților, această 
discriminare se manifestă prin  accesibilitatea 
limitată a persoanelor cu dizabilități fizice la  
școli vocaționale, colegii, instituții superioare 
de învățămînt, la locul de muncă; neadapta-
rea locurilor de muncă conform nevoilor per-
soanelor cu dizabilități;  lipsa unor mijloace de 
transport adaptate care să asigure deplasarea 
persoanelor du dizabilități; lipsa unor servicii 
de suport la locul de muncă etc.   În condițiile 
ratificării Convenției ONu privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități și a aprobării Legii 
inclusiunii sociale a persoanelor cu dizabilități 
este absolut necesar de a crea un mecanism 
adecvat și viabil pentru angajarea în cîmpul 
muncii a persoanelor cu dizabilități. În acest 
context sunt necesare  atît politici eficien-
te  care ar încuraja antreprenorii să angaje-
ze persoanele cu dizabilități,  cît și activități 
de promovare/capacitare  a persoanelor cu 
dizabilități, care le-ar încuraja să ceară res-
pectarea dreptului lor la muncă. 

3. DISCRIMINAREA PERSOANELOR  
Cu DIzABILITăţI

2014 2010

IOPD mediu

în familie

în asistența/protecție socială
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diagrama 9. percepțiile respondenților privind discriminarea  
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Conform cercetării din 2014, persoanele 
cu dizabilități  continuă să fie discriminate 
frecvent în instituțiile educaționale.  Studi-
ile în domeniu25 atestă că acestă formă de 
discriminare se manifestă prin următoarele: 
acccesibilitate fizică limitată a persoanelor cu 
dizabilități la instituțiile de învățămînt,  atitu-
dine discriminatorie a membrilor comunității 
și a pedagogilor față de persoanele cu 
dizabilități, lipsa unor curiculumuri adaptate 
la nevoile educaționale ale persoanelor cu 
dizabilități, lipsa uneor metdologii  de evalua-
re a cunoștințelor  persoanelor cu dizabilități,  
necorespunderea numărului de cadre didac-
tice  de sprijin nevoilor educaționale ale copi-
ilor cu CES, capacități limitate ale pedagogilor 
în  predarea – învățarea – evaluarea elevilor/
studenților cu CES etc.

În vederea implementării prevederilor 
noului Cod al educației (2014) privind preve-
nirea discriminării persoanelor cu dizabilități 
în instituțiile de învățămînt și asigura-
rea  educației  inclusive este necesară atît 
îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul 
educației incluzive (elaborarea/revizuirea 
regulamentelor și standardelor de calita-
te ale instituțiilor școlare,   elaborarea unor 
pachete de servicii standard pentru elevii 
cu CES, elaborarea unor standarde de calita-
te pentru serviciile de suport din instituțiile 
educaționale), cît și schimbări de calitate 
în procesul de predare-învățare-evaluare, 
cum ar fi dezvoltarea unui mediu pozitiv de 
învățare, dezvoltarea și prestarea calitativă a 
serviciilor de suport educațional, asigurarea 
accesibilității mediului fizic pentru toți copiii, 
capacitarea managerilor și cadrelor didactice 
în domeniul educației inclusive, implicarea 
mai activă a părinților copiilor tipici în pro-
cesul de incluziune școalră a copiilor cu CES, 
organizarea unor activități de comunicare/
informare la nivel de comunitate privind ne-
cesitatea   asigurăriii inclusxiunii educaționale 
a copiilor cu CES/ dizabilități. 

Accesul limitat al persoanelor cu dizabili-
tăți la servicii de sănătate, conform opiniilor 
experților,  se manifestă prin  accesul fizic 
limitat la servicii de sănătate (serviciile sunt 
amplasate la distanțe mari, nu dispun de ram-

pe, nu există transporty accesibil) și  accesul 
financiar limitat (persoanele cu dizabilități nu 
dispun de resurse financiare suficiente pen-
tru a procura medicamentele necesare). În 
aceste condiții, statul trebuie să întreprindă 
măsuri eficiente pentru a  mări   accesul  per-
soanelor cu dizabilități la servicii de sănătate 
garantate.

Persoanele cu probleme de hipoacuzie , în 
viziunea experților, nu au acces la serviciile de 
urgență (ele nu pot vorbi și nici nu pot auzi). O 
soluție ar fi adaptarea  sistemului de apelare-  
apelurile să fie primite atît prin telefon, cît și 
prin mesaje  telefonice.

Accesul limitat al persoanelor cu dizabi-
lități la  protecția socială  se manifestă prin  
pensia mică care nu acoperă nici minimul de 
existență și accesul limitat la servicii sociale 
în comunitate.

3.2. disTanța socială dinTre  
        respondenți  şi persoanele cu  
        dizaBiliTăți 

 Persoanele cu dizabilități mentale. Stu-
diul din anul 2014, comparativ cu  cel din anul 
2010,  a  scos în evidență  o   creștere a gardu-
lui de acceptare   a persoanelor cu dizabilități 
mentale de către   respondenți. Astfel, a spo-
rit ponderea respondenților care ar accepta o 
persoană cu dizabilități  mentale în calitate de 
vecin (de la 40% la 56%),  în calitate de prie-
ten (de la 31% la 44%), în calitate de membru 
al familiei26 (de la 8% la 30%). Totodată, s-a 
redus puțin ponderea respondenților care ar 
accepta o persoană cu dizabilități mentale în 
calitate de coleg de serviciu (de la 35% la 25%), 
fapt ce denotă încă o dată  nivelul de discrimi-
nare înalt al  persoanelor cu dizabilități men-
tale la angajare în câmpul muncii și la locul 
de muncă.   Fiecare al treilea respondent ar 
accepta  o persoană cu dizabilități mentale în 
calitate de coleg de clasă al copilului său (vezi 
Diagrama 10).

Pe grupuri de respondenți, ponderea ce-
lor care  ar accepta persoanele cu dizabilități 
mentale în calitate de vecin este mai redu-
să în mediul persoanelor de 18-29 de ani 
(49%) și în mediul vorbitorilor de limbă rusă 

25 Studiul privind impactul educației incluzive în școlile pilot din Republica Moldova/ APSCF/Autori: L. Malcoci, I. 
Sinchevici, P.Munteanu

26 Este de menționat că în  anul 2014 a fost schimbată puțin formularea acestei întrebări. Astfel, în 2010,  respondenții 
au fost întrebați dacă i ar accepta ca cineva din familie să se căsătorească cu o persoană cu dizabilități mentale. 
În anul 2014  respondenții au fost întrebați dacă ar accepta ca o persoană cu dizabilități mentale sa facă parte din 
familia lor.
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(44%). Ponderea respondenților care ar ac-
cepta o persoană cu dizabilități mentale în 
calitate de prieten este mai redusă în me-
diul persoanelor de 18-29 de ani (35%),  și 
în mediul vorbitorilor de limbă rusă (37%). 
Ponderea respondenților care ar accepta 
o persoană cu dizabilități mentale să facă 
parte din familie este mai redusă în mediul 
tinerilor de 18-29 ani ( 24%) și în mediul ur-
ban (26%).

În baza celor  cinci  indici  nominalizați mai 
sus (acceptare în calitate de vecin, de coleg, 
de prieten, de coleg de clasă al copilului, de 
membru al familiei) a fost calculat un indica-
tor cumulativ  de acceptare, care integrea-
ză    numărul de persoane care au răspuns 
pozitiv la tot setul  de întrebări. Analiza com-
parativă a indicatorului cumulativ de accep-
tare  pentru anii 2010 și 2014 denotă faptul 
că în  ultimii patru ani  acesta a sporit  de la 
7% la 12%. Ceia ce însemna că  în anul 2014 
12% din respondenți acceptau persoanele cu 
dizabilități mentale în calitate de vecin, coleg 
de serviciu, prieten, membru al familiei, coleg 
de clasă al copilului său. 

Cercetarea din 2014, ca și cea din 2010,   
a confirmat ipoteza  conform căreia gradul 
de acceptare  de către  respondenți a per-
soanelor cu dizabilități mentale se mărește 
odată cu  dezvoltarea/menținerea unor 
relații cu acestea.  Astfel, din Diagrama de 
mai jos putem observa, că  indicatorul de 
acceptare de către respondenți a persoane-
lor cu dizabilități mentale  este de aproape 
două ori mai mare în grupul de persoane  
care  au colegi cu dizabilități (20%), se vizi-
tează cu persoane cu dizabilități (19%) , au 
rude persoane cu dizabilități (21%)  decât în 
grupul de persoane care  nu  au asemenea 
experiențe de relaționare/comunicare. În 
grupul de persoane care au menționat că se 
sfătuie adesea cu persoane cu dizabilități, in-
dicatorul de acceptare este de aproape trei 
ori mai mare decât în  mediul respondenților 
care  nu  fac acest lucru   (pentru comparație 
28% și 10%).  

Persoanele cu dizabilități fizice. Ana-
liza rezultatelor cercetărilor din 2010 și 
2014 denotă o îmbunătățire semnificati-
vă  a atitudinii  populației față de persoa-

nele cu dizabilități fizice. Astfel, ponderea 
respondenților care ar accepta o persoană 
cu dizabilități fizice în calitate de vecin a 
sporit de la 70% în anul 2010 la 87% în anul 
2014. Ponderea populației care ar accepta o 
persoană cu dizabilități fizice în calitate de 
prieten a sporit de la 63% la 80%. Ponderea 
respondenților care ar accepta o persoană 

diagrama 10. Gradul de acceptare a persoanelor cu 
                          dizabilități mentale , %
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27  Este de menționat că în  anul 2014 a fost schimbată puțin formularea acestei întrebări. Astfel, în 2010,  respondenții 
au fost întrebați dacă i ar accepta ca cineva din familie să se căsătorească cu o persoană cu dizabilități fizice. În 
anul 2014  respondenții au fost întrebați dacă ar accepta ca o persoană cu dizabilități fizice sa facă parte din fami-
lia lor

diagrama 11. indicatorul  de acceptare a persoanelor cu 
                         dezabilități mentale  în funcție de diversitatea  
                         relațiilor culturale a respondenților, %
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cu dizabilități fizice în calitate de  membru al 
familiei a sporit de la 27% la 62%27. Ponde-
rea populației care ar accepta o persoană cu 
dizabilități fizice în calitate de coleg de mun-
că a sporit de la 66% la 73%, iar a celor care 
ar accepta o persoană cu dizabilități fizice în 
calitate de coleg de clasă al copilului lor a 
sporit de la 60% la 71% (vezi Diagrama 12).

Indicatorul cumulativ de acceptare a per-
soanelor cu dizabilități fizice  a sporit la rân-
dul lui  aproape de două ori - de la 23% în 
anul 2010 la 44% în anul 2014. Acest fapt în-
seamnă că în anul 2014, 44% din respondenți 

acceptau persoanele cu dizabilități fizice  în 
calitate de vecin, coleg de serviciu, prieten, 
membru al familiei, coleg de clasă al copilu-
lui său. 

Cercetarea, de asemenea, a scos în evi-
dență faptul că  indicatorul de acceptare va-
riază semnificativ în funcție de diversitatea 
culturală a respondenților. Astfel, ponderea 
respondenților  care acceptă persoane cu 
dezabilități  fizice  este  mai mare în condiții-
le în care  respondenții întrețin diferite rela-
ții cu aceste persoane.  Din Diagrama de mai 
jos putem observa că indicatorul de accep-
tare  a persoanelor cu dezabilități fizice este  
cu mult mai mare în grupul de respondenți 
care  se vizitează cu persoane cu dezabilități 
fizice (59% versus 39%), se sfătuie adesea 
cu persoane cu dezabilități fizice  în proble-
me personale (67% versus 41%),  are rude 
persoane cu dezabilități  fizice (57% versus 
41%), are cunoscuți persoane cu dezabilități  
fizice (49% versus 33%), are colegi persoane 
cu dezabilități fizice (30% versus 22%), oferă 
ajutorul unei persoane cu dezabilității  fizice 
(58% versus 41%), are vecini cu dezabilități  
fizice cu care se salută (53% versus 40%) 
(vezi Diagrama 13). 

Conform opiniilor  experților,  spori-
rea gradului de acceptare a persoanelor cu 
dizabilități fizice și mentale se datorează în 
mare parte   adoptării  de către Republica 
Moldova a Convenției privind Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilități, îmbunătățirii ca-
drului legislativ-normativ privind protecția 
socială a persoanelor cu dizabilități, dez-
voltării serviciilor  comunitare pentru per-
soane cu dizabilități,   fortificării  activității 
ONG-urilor în domeniul  promovării dreptu-
rilor persoanelor cu dizabilități, în special  a 
dreptului  la trai în comunitate și mandată-
rii  persoanelor cu dizabilități.  Aprobarea 
și implementarea Strategiei de reformare 
a sistemului rezidențial și a noului Cod al 
educației  au avut un impact semnificativ  
asupra incluziunii educaționale a persoane-
lor cu dizabilități.   Experții de asemenea au 
menționat  importanța implicării mass media 
în procesul de schimbare a atitudinii față de 
persoanele cu dizabilități. Fiind  capacitați în 
domeniul  incluziunii  sociale a persoanelor 
cu dizabilități, jurnaliștii au promovat ima-
gini  pozitive despre  acest grup de persoa-
ne, contribuind astfel la schimbarea atitudi-
nii populației și la mărirea gradului  lor de 
acceptare. 

diagrama 12. Gradul de acceptare a persoanelor cu 
                         dizabilități fizice, %
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diagrama 13. indicatorul de acceptare a persoanelor cu                  
                         dizabilități fizice în funcție de diversitatea 
                         culturală %
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3.3. prejudecățile privind persoanele  
        cu dizaBiliTăți

În anul 2014 , ca și în anul 2010, marea 
majoritate a respondenților au fost de acord 
cu faptul că  statul trebuie să-și asume   anu-
mite responsabilități  față de persoanele cu 
dizabilități. Astfel, circa  90% din persoanele 
chestionate   au menționat că   persoanele 
cu dizabilități trebuie să beneficieze de o asis-
tență socială adecvată din partea statului și 
că angajatorii trebuie să asigure locuri speci-
ale de muncă pentru acestea. Totodată,  s-a 
redus puțin  ponderea celor care consideră  
că persoanele cu dizabilități au suficiente 
drepturi (de la 52% la 47%), fapt ce denotă  că 
problemele persoanelor cu dizabilități  sunt 
considerate drept importante de mai bine  de 
jumătate din  populație.   

Cercetarea din 2014 a scos în evidență fap-
tul că  tot mai multă populație  susține  ideea 
că persoanele cu dizabilități  trebuie să se bu-
cure de  aceleași drepturi  ca și alte persoane 
din societate. Astfel,  comparativ cu anul 2010 
, s-a redus ponderea  respondenților care  
sunt de părerea  că persoanele cu dizabilități  
nu pot munci (de la 40% la 32%),  că copiii 
cu dizabilități trebuie educați în școli sepa-
rate (de la 62% la 57%)  și că persoanele cu 
dizabilități nu pot avea o familie (de la 28% la 
21%). Faptul în cauză denotă a tendință   pozi-
tivă în atitudinea  populației  față de persoa-
nele cu dizabilități. 

Totodată,   conform cercetării,  a sporit   
ponderea respondenților care  sunt de păre-
rea că persoanele cu dizabilități mentale sunt 
periculoase și trebuie izolate ( de la 39% la 
53%) și că locul unei persoane cu dizabilități 
mentale este într-o instituție de stat (de la 
45% la 70%)  (vezi Diagrama 14).

 Ponderea  respondenților care consideră 
că  persoanele cu dizabilități mentale  sunt 
periculoase și trebuie izolate este mai mare 
în mediul urban (58%) și în grupul de per-
soane cu nivel socio-economic mediu (57%). 
Ponderea respondenților care s-au dat cu 
părerea că persoanele cu dizabilități menta-
le trebuie plasate într-o instituție specializa-
tă este mai mare în mediul urban (75%) și în 
grupul de persoane cu nivel socioeconomic 
înalt (75%).

3.4. sTereoTipurile aplicaTe în raporT  
        cu persoanele cu dizaBiliTăți

Fiind rugați să caracterizeze persoanele 
cu dizabilități intelectuale printr-un singur 
cuvânt, marea majoritate a respondenților 
au continuat să aplice  stereotipuri  negative 
ca și în anul 2010.  Astfel,  mai bine de  30% 
au  caracterizat persoanele cu dizabilități in-
telectuale drept persoane bolnave de boală 
psihică, retard mintal, iar alte 30% - drept 
marginalizați, pericol, nedezvoltați, sărăcie, 
nenorocit, invalid, nu pot gândi etc.  Fiecare 
al cincilea respondent a  menționat că per-
soanele cu dizabilități intelectuale se asociază 
cu cuvintele – milă, durere, iar 7% -  cu   ajutor 
de la stat, de la alte persoane (vezi Diagrama 
15).

diagrama 14. ponderea persoanelor care sunt de acord/total  
                         de acord cu următoarele afirmații, %
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Cu referință la persoanele cu dizabilități 
fizice,  37% au menționat că aceste persoa-
ne se asociază cu  cuvintele - soartă, nu pot 
lucra,  suferință, handicap, sărac, surd/chior,  
nu se pot îngriji, ajutor de la stat, 25% din  
respondenți  au menționat că aceste categorii 
de persoane se asociază cu milă, păcat, 22% – 
cu  om invalid, fără picior, calic,  și 14%- nu au 
oferit un răspuns. 

concluzii
Așadar,   în rezultatul analizei comparative 

a percepțiilor populației privind discriminarea 
persoanelor cu dizabilități putem conchide că 
în ultimii ani s-a  mărit  gradul de acceptare 
a persoanelor cu dizabilități mentale și fizice  
de către populația adultă a Republicii Moldo-
va ( în cazul persoanelor cu dizabilități menta-
le  indicatorul de acceptare a sporit de la 7% 
în anul 2010, la 12% în anul 2012, iar în cazul 
persoanelor cu dizabilități fizice - de la 23% în 
anul 2010 la 44% în anul 2014).   

Cu toate acestea,  studiul denotă că dis-
criminarea persoanelor cu dizabilități  men-
tale continuă să fie destul de mare.  Astfel,  
conform studiului din 2014, fiecare al doilea 
respondent a menționat că  aceste persoa-
ne sunt periculoase și trebuie izolate, iar mai 
bine de 2/3 din respondenți s-au dat cu pă-
rerea că locul acestor persoane este într-o 
instituție de stat.

Populația continuă să atribuie diferite  
stereotipuri  negative și devalorizante per-
soanelor cu dizabilități. astfel, persoanele cu 
dizabilități mentale sunt caracterizate de ma-
joritatea respondenților drept bolnave, mar-
ginalizate. nedezvoltate, sărace, nenorocite, 
iar persoanele cu dizabilități fizice – drept 
soartă, păcat, suferință, milă, calic.

  

diagrama 15. stereotipuri aplicate persoanelor 
                         cu dizabilități intelectuale, %
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diagrama 16. stereotipuri aplicate persoanelor 
                         cu dizabilități fizice, %
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4. DISCRIMINAREA PERSOANELOR SăRACE 
4.1. conTexTele sociale în care sunT  
        discriminaTe persoanele sărace

Analiza comparativă a rezultatelor cerce-
tărilor din 2010 și 2014 denotă că  persoane-
le sărace continuă să fie discriminate cel mai 
mult la spital/policlinică (IOPD=-30%), în insti-
tuțiile educaționale (IOPD=-23%), la angajare 
în câmpul muncii (IOPD=-20%),  în relațiile cu 
autoritățile (IOPD=-20%) (vezi Diagrama 17).  

Conform opiniilor experților, discrimina-
rea persoanelor sărace în spital, policlinică 
se manifestă prin accesul limitat al acestora  
la servicii de sănătate, datorită șomajului în-
alt, veniturilor limitate și nivelului de corupție 
înalt în mediul prestatorilor de servicii de 
sănătate.    Discriminarea persoanelor săra-
ce în domeniul educației  se manifestă prin 
accesul limitat  al copiilor din familii vulnera-
bile la educație datorită surselor financiare 
limitate pentru procurarea îmbrăcămintei, 
încălțămintei, rechizitelor școlare necesare, 
pentru achitarea fondului școlii și a altor taxe 
școlare impuse de Asociațiile de Părinți.   Dis-
criminarea persoanelor sărace în relațiile cu 
autoritățile, este exprimată prin accesul limi-
tat al  acestora în procesele de luare a decizi-
ilor la nivel local. 

Deși ponderea respondenților care con-
sideră că persoanele sărace sunt  frecvent/
foarte frecvent discriminate în diferite medii 
depășește cu mult ponderea celor care au o 
opinie opusă, totuși rezultatele cercetării din 
2014 denotă o dinamică  pozitivă privind redu-
cerea/combaterea  fenomenului discriminării. 
Astfel, comparativ cu anul 2010,  cercetarea 
din anul 2014 demonstrează o  reducere în 
mediu  de două ori  a ponderii respondenților 
care consideră că persoanele sărace sunt dis-
criminate frecvent și foarte frecvent (de la 
IOPD=-22% la IOPD = -11%).  Pe diferite aspec-
te cercetate, se observă o  diminuare a pon-
derii respondenților  care consideră  că per-
soanele sărace sunt discriminate la angajare 
în câmpul muncii (de la IOPD=-32% la IOPD= 
-20%),  la locul de muncă (de la IOPD=-29%  la 
IOPD= -11%), în instituțiile educaționale (de la 
IOPD=-36% la IOPD=-23%), în spital, policlini-
că (de la IOPD=-40% la IOPD=-30%), în viața 
politică (de la IOPD=-21% la IOPD=-11%), în 
relațiile cu autoritățile (de la IOPD= -28% la 
IOPD=-20%).

4.2. disTanța socială a  
        respondenților în raporT cu  
        persoanele sărace

Analiza comparativă a rezultatelor cercetă-
rii privind distanța socială a respondenților față 
de persoanele sărace denotă  o reducere  de 
4%-6% a ponderii persoanelor care ar accepta 
să aibă persoane sărace în calitate de  prieten ( 
de la 82% (2010) la 77% (2014)), să aibă persoa-
ne sărace în calitate de membru al familiei (de 
la 70% (2010) la 63% (2014). Totodată, s-a mărit 
puțin ponderea respondenților care ar accepta 
persoanele sărace în calitate de vecin (de la 82% 
(2010) la 86% (2014)  (vezi Diagrama 18 ).

diagrama 17. percepțiile respondenților privind 
                          discriminarea persoanelor sărace, iopd, %
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diagrama 18. atitudinea  faţă de persoane sărace, %
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Analiza gradului de acceptare  pe grupuri 
social demografice nu a scos în evidență care-
va tendințe specifice în funcție de nivelul de 
trai, sex, vârstă sau  studii. 

Ca și în cazul celorlalte grupuri de persoa-
ne discriminate a fost calculat indicatorul de 
acceptare a persoanelor  sărace care cumu-
lează răspunsurile  afirmative pentru toate 
cele trei întrebări. În anul 2014, comparativ 
cu cercetarea din 2010, indicatorul de accep-
tare al persoanelor sărace s-a redus de la 69% 
la 61%. Ceia ce înseamnă că 61% din respon-
denți ar accepta să aibă în calitate de prieten, 
vecin sau membru al familiei o persoană să-
racă.

4.3. prejudecățile privind persoanele 
        sărace

Analiza comparativă a  răspunsurilor oferi-
te de către respondenți privind prejudecățile  
în raport cu persoanele sărace, a scos în 
evidență faptul că  acestea practic au rămas 
neschimbate în ultimii patru ani. Astfel,  mai 

bine de 40% din respondenți continuă să fie 
de părerea că majoritatea persoanelor săra-
ce sunt leneșe și nu vor să lucreze, sunt sin-
gure vinovate de situația în care se află, sunt 
bețive. Fiecare al treilea respondent este de 
părerea că  majoritatea persoanelor sărace 
au un intelect redus, sunt proaste și că sunt 
agresive (vezi Diagrama 19).

Pe grupuri socio-demografice, ponderea 
respondenților care au oferit păreri negative 
despre persoanele sărace este mai mare în 
mediul grupului de vârstă de peste 60 de ani. 

Cu toate că respondenții au manifestat 
anumite prejudecăți față de persoanele săra-
ce,   majoritatea continuă să  fie de părerea că  
statul ar trebui să aibă grijă de aceste persoa-
ne. În anul 2014, comparativ cu anul 2010,  a 
sporit ponderea respondenților care cred că 
statul ar trebui să ofere persoanelor sărace 
mai multe programe de asigurare economică 
și integrare în câmpul muncii ( de la 91% la 
97%) și s-a redus ponderea respondenților 
care sunt de părerea că statul ar trebui să 
ofere mai multe subvenții și asistență persoa-
nelor sărace ( de la 71% la 67%). Faptul în ca-
uză denotă că sporește nivelul de înțelegere 
a populației  că ajutoarele, subvențiile   cre-
ează dependență și nu contribuie la reduce-
rea sărăciei, și că  persoanele sărace ar tre-
bui susținute  mai mult în plan de abilitare și 
dezvoltare economică,  angajare în câmpul 
muncii etc.   

Totodată, circa 90% din respondenți con-
tinuă să susțină că statul ar trebui să ajute co-
piii din familii sărace să  frecventeze școala.

concluzii. Deși, comparativ cu cerce-
tarea din anul 2010, în anul 2014  ponderea 
respondenților care consideră că persoanele 
sărace  sunt frecvent și foarte frecvent discri-
minate în diferite contexte s-a redus,  totuși  
indicatorul de acceptare de către respondenți 
a persoanelor sărace  denotă o reducere  cu 8 
puncte. Acest fapt înseamnă că în anul 2014 mai 
puțin respondenți decât în anul 2014  ar accepta 
persoanele sărace în calitate de vecin, prieten,  
coleg de muncă și membru al familiei.   

Prejudecățile respondenților privind 
persoanele sărace au rămas neschimbate 
în ultimii patru ani, acestea din urmă fiind 
considerate   o bună parte din respondenți  
drept leneșe, singure vinovate de situația 
lor, bețive, proaste, cu intelect redus, sărace 
și agresive. 

diagrama 19.  percepţii despre persoanele sărace, %
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5. DISCRIMINAREA PERSOANELOR  
HIV POzITIVE 

5.1. conTexTele sociale în care sunT  
        discriminaTe persoanele Hiv  
        pozitive 

Analiza comparativă a  rezultatelor cer-
cetărilor din anul 2014 și 2010 denotă că în 
anul 2014 se observă o reducere  a ponde-
rii respondenților care consideră că persoa-
nele HIV pozitive sunt discriminate în diferi-
te contexte (de la IOPD mediu =-22  la IOPD 
mediu = -10). Cu  toate acestea,    ponderea  
respondenților care sunt de părerea  că per-
soanele HIV pozitive sunt discriminate la an-
gajare în câmpul muncii (IOPD=-32), la locul 
de muncă (IOPD=-27%), în instituțiile educați-
onale (IOPD= -16%), în relațiile cu autoritățile  
(IOPD=-9%), la spital, policlinică (IOPD=-6%), 
în viața politică ( IOPD=-5) continuă să 
depășească ponderea celor care au o opinie 
opusă (vezi Diagrama 20). 

În viziunea experților, persoanele HIV po-
zitive continuă să fie discriminate mai frec-
vent la angajarea în câmpul muncii, la locul 
de muncă și în instituțiile educaționale.  Con-
form opiniilor lor, discriminarea la angajarea 
în câmpul muncii și la locul de muncă  se ma-
nifestă prin următoarele:   identificarea dife-
ritor motive pentru ca persoanele date să nu 
fie angajate ( dacă este cunoscut statutul lor), 
izolarea/segregarea persoanelor cu statut de 
HIV  pozitiv de către colegii de muncă, elibera-
rea din serviciu a persoanelor care stau înde-
lungat în concedii de boală, etc.  După cum au 
menționat experții, persoanele cu statut HIV 
pozitiv,  deși au dreptul la plata indemnizației 
de boală în mărime de 100%, deseori ei   pre-
feră să obțină indemnizații obișnuite pentru a 
ascunde   de angajatori faptul că sunt cu sta-
tut de HIV pozitivi. 

Discriminarea în cadrul instituțiilor școlare 
se manifestă prin limitarea accesului copii-
lor care au părinți  HIV pozitiv la școlile  sau 
grădinițele din cartier ( dacă este cunoscut 
statutul), prin prezența unor stereotipuri în 
mediul pedagogilor privind infectarea cu HIV. 
Experții au menționat că pentru a se proteja 
de discriminare, persoanele care trăiesc cu 
HIV “ îşi instruiesc copiii să nu spună nimănui 
despre statutul părinților sau despre statutul 
lor”.  

diagrama 20.  percepțiile respondenților privind 
                          discriminarea persoanelor Hiv pozitive, iopd, %
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Discriminarea în  instituțiile medicale se 
manifestă prin eschivarea  unor lucrători 
medicali de a  diagnostica/trata persoanele 
HIV pozitive, în special dacă este vorba de 
proceduri care necesită contactul direct cu 
sângele pacientului („ daca o persoană HIV 
pozitivă necesită operație şi spune medicilor 
despre statutul său, medicii identifică multe  
contraindicații şi refuză să-i facă intervenția 
chirurgicală”), utilizarea  măsurilor  suplimen-
tare de precauție în cazurile în care suspectă 
că pacienții ar fi HIV pozitiv; nu respectă  în-
totdeauna principiul confidențialității despre 
statutul HIV al persoanei. 

5.2. disTanța socială a  
        respondenților în raporT cu  
        persoanele Hiv poziTive

Analiza comparativă a rezultatelor cer-
cetărilor  din 2010 și 2014 denotă  o  mări-
re considerabilă a distanței sociale dintre 
respondenți și persoanele HIV pozitive. Ast-
fel, ponderea respondenților  care ar accepta 
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o persoană HIV pozitivă în calitate de vecin 
s-a redus de la 31% la  26%. Pe grupuri de 
respondenți ponderea persoanelor care ar 
accepta o persoană HIV pozitivă în calitate de 
vecin este mai redusă în  mediul celor de pes-
te 60 de an (19%), persoanelor cu nivel redus 
de studii (20%), persoanelor cu nivel socio-
economic scăzut (16%).  

Ponderea respondenților care ar accepta 
o persoană HIV+ în calitate de   coleg de mun-
că s-a redus de la 28% la 18%. Pe grupuri de 
respondenți, ponderea celor care ar accepta 
o persoană HIV pozitivă în calitate de coleg 
de muncă este mai redusă în mediul persoa-

nelor de peste 60 de ani (9%), în grupul de 
persoane cu nivel scăzut de studii (9%), în 
grupul de persoane cu nivel socio-economic 
scăzut (9%).  

Ponderea persoanelor care ar accepta o 
persoană HIV pozitivă în calitate de prieten 
s-a redus de la 26% la 19%. Pe grupuri de 
respondenți, ponderea celor care ar accepta 
o persoană HIV pozitivă în calitate de prieten 
este mai redusă în mediul persoanelor de 
peste 60 de ani (12%), celor cu nivel scăzut de 
educație (12%),  și a celor cu nivel socio-eco-
nomic scăzut (13%). Ponderea respondenților 
care ar accepta ca un membru al familiei să se 
căsătorească cu o  persoană HIV pozitivă s-a 
redus de la  4% la 3% (vezi Diagrama 21).

În timpul cercetărilor  din  anii 2010 și  
2014 am încercat, de asemenea, să aflăm și 
opiniile respondenților în raport cu cei patru 
indicatori uNGASS:1) nu ar  păstra în secret 
că cineva din membrii familiei este infectat 
cu HIV, 2) ar îngriji de o persoană   din fami-
lie bolnavă de SIDA, 3) ar accepta să procure  
produse alimentare de la o persoană HIV po-
zitivă, 4) ar accepta ca o persoană HIV poziti-
vă  să lucreze în școală28.

Analiza comparativă a răspunsurilor 
respondenților denotă  că în anul 2014 ca 
și  în anul  2010 circa 80% din respondenți 
au menționat că  ar îngriji o persoană din fa-
milie bolnavă de SIDA , iar fiecare al treilea 
chestionat s-a dat cu părerea că nu ar păs-
tra în secret dacă cineva din familie ar fi HIV 
pozitiv. Totodată, s-a redus de aproape două 
ori ponderea respondenților care ar cum-
păra produse alimentare de la o persoană 
HIV pozitivă ( de la 30% la 16%) și de  trei 
ori ponderea respondenților care ar accepta 
un pedagog HIV pozitiv să lucreze în școală/
grădiniță ( de la 30%  la 9%). Acest fapt de-
notă o mărire considerabilă a gradului de 
discriminare a persoanelor HIV pozitive în 
ultimii ani.

Pe grupuri de respondenți, ponderea per-
soanelor care ar îngriji de o persoană din 
familie  bolnavă de SIDA este mai redusă în 
mediul grupului de vârstă de peste 60 de ani 
(77%), celor cu nivel scăzut de educație (74%), 
și a respondenților cu nivel socio-economic 
scăzut ( 76%). Ponderea persoanelor care nu 
ar păstra în secret dacă cineva  din familie ar fi 
HIV pozitiv este mai redusă în mediul celor de 

diagrama 21. Gradul de acceptare a persoanelor 
                          cu statut Hiv pozitiv, %
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diagrama 22. Gradul de acceptare a persoanelor cu statut 
                         Hiv pozitiv, conform indicatorilor  unGass, %
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28 În cazul cercetării din anul 2014, această întrebarea a fost formulată în felul următor: Ați accepta ca o persoană 
HIV pozitivă să lucreze în școală/grădiniță?
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18-29 de ani ( 29%), cu nivel înalt de educație 
(27%) și cu nivel socio-economic înalt ( 30%).  
Ponderea persoanelor care ar cumpăra pro-
duse alimentare de la o persoană HIV pozi-
tivă este mai redusă în  mediul persoanelor 
de peste 60 de ani ( 10%), în grupul  cu nivel 
redus de educație ( 8%) și în grupul cu nivel 
socio-economic scăzut (10%). Ponderea per-
soanelor care  consideră că o persoană HIV 
pozitivă poate să lucreze în școală/grădiniță 
este mai redusă  în mediul celor de 45-59 de 
ani,  și a celor cu nivel socio-economic  scăzut 
(6%).

În rezultatul  calculării indicatorului inte-
grat de acceptare a persoanelor HIV pozitive 
( conform recomandărilor uNGASS),  am con-
statat că , comparativ cu anul 2010, acesta s-a 
redus de la 5% la 1.7%,  ceia ce înseamnă că 
doar 1.7% din respondenți  sunt gata să îngri-
jească de o persoană din familie bolnavă de 
SIDA, nu ar păstra în secret dacă cineva din 
familie ar fi HIV pozitiv, ar cumpăra produse 
alimentare de la o persoană HIV pozitivă, ar 
accepta un pedagog HIV pozitiv să lucreze în 
școală/grădiniță.   Reducerea indicatorului in-
tegrat de acceptare a persoanelor HIV poziti-
ve  denotă o mărire a gradului de discrimina-
re a acestor persoane în societate și prezintă 
riscul  excluziunii sociale a acestui grup de 
persoane.

5.3. prejudecățile privind persoanele 
        Hiv poziTive 

Analiza comparativă a prejudecăților 
respondenților  expuse în timpul cercetărilor 
din 2010 și din 2014  nu a scos în evidență 
schimbări  esențiale. Astfel, în anul 2014, 
comparativ cu  anul  2010,  s-a redus puțin 
ponderea respondenților care consideră că   
persoanele HIV pozitive trebuie să benefi-
cieze de o protecție din partea statului ( de 
la 88% la 82%). Totodată, a rămas destul de 
mare ponderea respondenților care s-au dat 
cu părerea că  persoanele cu HIV au suficien-
te drepturi ( 47%), că  copiii cu HIV ar trebui 
să învețe în clase separate ( 55%), că persoa-
nele cu HIV nu trebuie să utilizeze transportul 
în comun (38%) (vezi Diagrama 23). Studiile 
efectuate în domeniul HIV denotă că orienta-
rea respondenților spre segregarea, izolarea 
persoanelor HIV pozitive  este determinată în 
mare parte de  prejudecățile manifestate față 
de aceste persoane și de  nivelul redus de cu-
noștințe despre căile de transmitere a HIV. 

76% din respondenți  susțin că persoa-
nele HIV pozitive ar trebui sa declare sta-
tutul lor altor persoane. La întrebarea în 
ce situații persoanele HIV pozitive ar tre-
bui să-și declare statutul  de HIV pozitiv, ca 
și în  cazul cercetării precedente, 80% au 
menționat că medicului, 50% – părinților, 
rudelor, partenerului de viață. În anul 2014, 
comparativ cu anul 2010, a sporit ponderea 
respondenților care consideră că o persoa-
nă HIV pozitivă trebuie să-și declare statu-
tul colegilor, la locul de muncă (de la  21% 
la 32%), angajatorului (de la 19% la 33%), 

diagrama 23. opiniile respondenţilor referitoare la 
                         persoanele Hiv pozitive, %
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diagrama 24. opiniile respondenţilor privind situațiile 
                          în care persoanele Hiv pozitive ar trebui să-și 
                         declare statutul, %
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colegilor, la școală (de la 18% la 29%). S-a 
redus puțin ponderea celor care conside-
ră că persoanele HIV pozitive ar trebui să 
declare statutul lor preotului ( de la 18% la 
15%) (vezi Diagrama 24).

Pe grupuri de respondenți, ponderea ce-
lor care consideră că persoanele HIV pozitive 
trebuie să-și declare statutul la școală, cole-
gilor, este mai mare în mediul vorbitorilor de 
rusă (38%) și în mediul celor din urban (36%). 
Ponderea respondenților care consideră că 
persoanele HIV pozitive trebuie să-și declare 
statutul la locul de muncă colegilor  și anga-
jatorilor este mai mare în mediul vorbitorilor 
de limbă rusă (40% și 41%),  și în mediul ur-
ban ( 34% și 41%). Ponderea respondenților 
care consideră că persoanele HIV pozitive 
trebuie să declare statutul lor partenerilor 
de viață este mai mare în mediul  persoa-
nelor de 18-29 de ani (56%), vorbitorilor de 
limbă rusă (55%) și celor din mediul urban 
(57%).  

diagrama 25. stereotipurile privind persoanele Hiv pozitive, %
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5.4. sTereoTipurile privind persoanele 
        Hiv poziTive 

Atât cercetarea din 2010, cât și cercetarea 
din 2014, au scos în evidență faptul că o bună 
parte din respondenți  continuă să atribuie 
diferite stereotipuri  negative persoanelor 
HIV pozitive. Astfel,   fiind rugați să  caracte-
rizeze printr-un singur cuvânt persoanele HIV 
pozitive, circa 40% din cei chestionați i-au 
numit bolnavi incurabili, purtători de virus, 
pericol de infectare; 15%- milă,  compasiune; 
7%- perverși, prostituție, narcomani, păcat; 
5%- bătuți de soartă, nenorociți; 3%- irespon-
sabili, singuri sunt vinovați, 2%- izolați și 1% 
- frică (Diagrama 25).

Concluzii.  Deși în anul 2014, comparativ 
cu anul 2010, se observă o reducere  a ponde-
rii respondenților care consideră că persoa-
nele HIV pozitive sunt discriminate  la anga-
jare în  câmpul muncii, la locul de muncă, în 
instituțiile educaționale, totuși ponderea ce-
lor care consideră  că persoanele HIV pozitive 
sunt discriminate în diferite contexte conti-
nuă să depășească ponderea respondenților 
care   cred că persoanele HIV pozitive nu sunt 
discriminate. 

Indicatorul de acceptare a persoanelor 
HIV pozitive  s-a redus de la 5% în anul 2010 
la 1.7% în anul 2014, ceia ce denotă o sporire 
a gradului de discriminare a  acestui grup de 
persoane.

 În mediul populației continuă să predomi-
ne prejudecăți și stereotipuri privind persoa-
nele HIV pozitive, precum că copiii cu HIV ar 
trebui să învețe în clase separate, că persoa-
nele HIV pozitive nu trebuie să utilizeze trans-
portul în comun și că ele ar trebui să-și decla-
re statutul lor medicului,  părinților, rudelor, 
partenerului de viață. Respondenții continuă 
să considere persoanele HIV pozitive drept  
incurabile, pericol de infectare, persoane 
perverse, narcomani, prostituate etc. 
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diagrama 26. percepțiile respondenților privind discriminarea  
                          persoanelor în etate în diferite contexte, iopd, %
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6. DISCRIMINAREA PERSOANELOR ÎN ETATE 
6.1. conTexTele sociale în care sunT 
        diScriminate perSoanele în etate

În anul 2014 comparativ cu anul 2010 sca-
de ponderea respondenților care consideră 
că persoanele în etate sunt discriminate în 
diferite contexte ( de la IOPD mediu = -13% 
la IOPD mediu =-0.7%). În special sunt obser-
vate tendințe pozitive în domeniul educației, 
asistenței sociale și în familie, unde ponderea 
respondenților care consideră că persoane-
le în etate sunt puțin sau deloc discrimina-
te este mai mare decât ponderea celor care 
au manifestat  o părere opusă ( educație - 
IOPD=4%, asistență socială - IOPD=9%, în fa-
milie - IOPD= 42%). Cu toate acestea, ponde-
rea respondenților de părerea că persoanele 
în etate sunt discriminate la angajare în câm-
pul muncii ( IOPD= - 43%), la locul de muncă 
( IOPD = - 19%), în spital policlinică ( IOPD= 
-5%) continuă să depășească ponderea celor 
de părere opusă (vezi Diagrama  26). 

Conform opiniei experților,  discriminarea  
persoanelor în etate  la angajarea în cîmpul 
muncii se manifestă prin refuzul  angajatori-
lor de a angaja persoane care au ajuns la vîr-
sta de pensionare sau care sunt aproape de 
această vîrstă, fără a ține cont de profesiona-
lismul  și calificarea acestora, prin includerea 
limitei de vîrstă în anunțurile de angajare etc.  
La locul de muncă persoanele în etate sunt 
discriminate prin  faptul că deseori părerile 
și opiniile lor sunt considerate învechite și nu 
sunt  luate în considerație, precum și prin dis-
ponibilizarea lor imediat ce au atins vîrsta de 
pensionare.  

6.2. prejudecățile privind persoanele 
        în etate 

Analiza  comparativă a  prejudecăților pri-
vind persoanele în etate denotă faptul că în 
anul 2014, ca și în anul 2010,  respondenții  au 
oferit răspunsuri similare  cu mici devieri  de 
1%-4%, dar destul de contradictorii.  Astfel,  
marea majoritate a celor chestionați s-au dat 
cu părerea că  bătrânii sunt foarte înțelepți  
și noi putem beneficia de sfaturile lor ( 87%) 
și că  persoanele în etate au o experiență de 

muncă bogată pe care o pot transmite celor 
tineri ( 87%). Mai bine de 90% din respondenți 
au menționat că  statul ar trebuii să ofere 
pensii mai mari  persoanelor în etate ca ele 
să aibă un trai mai decent și că  tot statul ar 
trebui să ofere persoanelor în etate servicii 
de asistență socială și de sănătate conform 
nevoilor lor. 82% din respondenți  consideră 
că copiii sunt responsabili integral de îngriji-
rea părinților lor în etate, iar 80%- că  statul ar 
trebui să le ofere persoanelor în etate locuri 
de muncă pe potriva capacităților lor. 

Cu toate acestea,   o bună parte din 
respondenți   uneori s-au contrazis pe sine 
însuși, afirmând în continuare că persoane-
le în etate deja nu pot face față unor sarcini 
complexe ( 68%), că persoanele în etate sunt 
neputincioase ( 59%) , că persoanele în etate 
au o mentalitate învechită ( 54%). fiecare al 
treilea respondent consideră că persoanele 
în etate  sunt o povară pentru societate și 
că  au capacități mentale reduse,iar fiecare al 
cincilea respondent – că persoanele în etate  
sunt inutile (vezi Tabelul 1). 
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Tabelul 1 . Percepțiile  respondenților despre persoanele în etate

2010 2014

Statul ar trebui să ofere pensii mai mari persoanelor în etate 
pentru ca ele să aibă un trai decent 94 93

Statul ar trebui să ofere locuri de muncă persoanelor în etate 
pe potriva capacităţilor lor. 81 80

Statul ar trebui să ofere servicii de asistenţă socială şi de 
sănătate persoanelor în etate în corespundere cu nevoile lor 92 95

Copii sunt responsabili integral de îngrijirea părinţilor lor în 
etate 86 82

Persoanele în etate sunt o povară pentru societate 27 29

Persoanele în etate sunt foarte înţelepte şi noi putem beneficia 
de sfaturile lor 85 87

Persoanele în etate deja nu pot face faţă unor sarcini complexe 65 68

Persoanele în etate au o experienţă de muncă bogată pe care 
pot să o transmită celor tineri 87 87

Persoanele în etate au capacităţi mintale reduse 34 32

Persoanele în etate au o mentalitate învechită 57 54

Persoanele în etate sunt neputincioase 58 59

Persoanele în etate sunt inutile 20 19

Pe grupuri socio-demografice,  ponderea 
respondenților care consideră că  persoanele 
în etate sunt o povară pentru societate este 
mai mare în mediul persoanelor  de peste 60 
de ani (38%), cu nivel scăzut de studii ( 33%), 
cu limba rusă de comunicare ( 38%).  Ponde-
rea respondenților care consideră că persoa-
nele în etate  sunt inutile este de asemenea 
mai mare în mediul persoanelor de peste 60 
de ani (25%). Ponderea  respondenților care 
consideră că persoanele în etate au o men-
talitate învechită este mai mare în mediul 
grupului de vârstă 18-29 de ani (64%) și în 
mediul  persoanelor cu nivel socio-economic 
înalt (60%).

concluzii: Comparativ cu  rezultatele 
cercetării  din anul 2010, în anul 2014 se ob-
servă  reducerea ponderii respondenților care 

consideră că persoanele în etate sunt discri-
minate în diferite contexte. Cu toate acestea,  
ponderea respondenților de părerea că per-
soanele în etate sunt discriminate frecvent și 
foarte frecvent  la angajarea în câmpul mun-
cii, la locul de muncă și în spital,  policlinică 
continuă să  depășească cu mult ponderea 
celor care cred că persoanele în etate nu sunt 
discriminate în aceste contexte.  

În mediul populației continuă să predo-
mine prejudecăți destul de contradictorii 
despre persoanele în etate. Pe de o parte ele 
sunt considerate înțelepte, cu experiență bo-
gată de muncă, persoane care merită un trai 
decent asigurat din partea statului, iar pe de 
altă parte – drept persoane neputincioase, 
care nu pot realiza sarcini complexe, cu men-
talitate învechită, capacități mentale reduse 
etc. 
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7. DISCRIMINAREA PERSOANELOR LGBT
7.1. conTexTele în care sunT  
       discriminaTe persoanele lGBT

Rezultatele cercetării din anul 2014 privind 
discriminarea persoanelor LGBT în diferite con-
texte   nu se deosebesc foarte mult de cele ale  
cercetării din anul 2010 ( IOPD mediu 2010= -9%, 
IOPD mediu 2014 =-8%). Ca și în anul 2010, în 
anul 2014, persoanele LGBT continuă să fie dis-
criminate frecvent la angajare în câmpul muncii 
( IOPD=-18%), la locul de muncă ( IOPD=-17%), 
în instituțiile educaționale ( IOPD=-12%),   în 
instituțiile medicale ( IOPD=-8%), în relațiile cu 
autoritățile ( IOPD=-8%). Persoanele LGBT sunt 
mai puțin discriminate   în familie ( IOPD=4%)  
(vezi Diagrama 27).

Conform opiniilor experților,  “   discrimi-
narea sau hărțuirea la locul de muncă  începe 
atunci când cineva din jur cunoaşte că persoa-
nele date sunt LGBT. Aceste persoane nu sunt  
concediate de la serviciu, ele sunt hărțuite în 
mod colectiv, şi astfel sunt influențate să lase 
locul de muncă . “   În şcoală dacă cineva află 
că un băiat sau o fată sunt din categoria LGBT 
este o problemă foarte mare. Am avut un caz 
cu un băiețel, psihologul a presupus că el este 
ghei şi a început să-l forțeze să vorbească, să 
povestească. Băiatul a fost nevoit să-şi schim-
be şcoala.“  “În stradă persoanele LGBT sunt 
deseori hărțuite şi chiar agresate fizic”.

7.2. disTanța socială dinTre  
       respondenți şi persoanele lGBT

Analiza comparativă a rezultatelor cer-
cetărilor din 2010 și 2014 denotă faptul că 
în ultimii patru ani distanța socială dintre   
respondenți și LGBT  s-a mărit și mai mult. 
Astfel, dacă în anul 2010 doar 14% acceptau 
să aibă un vecin LGBT, în anul 2014, ponderea 
acestora s-a redus la 10%. Dacă în anul 2010 
13%  acceptau în calitate de coleg de muncă 
o persoană LGBT, atunci în anul 2014 –  doar 
10%. Dacă în anul 2010  10% din respondenți 
acceptau o persoană LGBT în calitate de pri-
eten, atunci în 2014 – doar 6%.  Doar 2% din 
respondenți în anul 2014 ar fi acceptat ca ci-
neva din familie să se căsătorească cu o per-
soană LGBT (Diagrama 28). 

În funcție de mediul de reședință, pon-
derea persoanelor care ar accepta să aibă 

diagrama 27. percepțiile respondenților privind discriminarea 
                          persoanelor lGBT în diferite contexte, iopd, %
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diagrama 28. ponderea respondenților care acceptă  
                          următoarele, %

2014 2010

un membru al familiei să se 
căsătorească cu o persoană LGBT

să aveți în calitate de prieten  
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în calitate de vecin, coleg , prieten sau chiar 
membru al familiei o persoană LGBT este 
mai mare în mediul urban  decât în mediul 
rural. Astfel, 15% din  respondenții din  me-
diul urban și 6% - din  mediul rural ar accepta 
să aibă în calitate de vecin o persoană LGBT. 
15%  din respondenți în mediul urban și 5% 
în mediul rural ar accepta să aibă în calita-
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te de coleg de muncă o persoană LGBT. 10% 
din respondenți  din mediul urban și 3% din 
rural ar accepta să aibă în calitate de prieten 
o persoană LGBT.  4% din respondenți din  
mediul urban și 1% în mediul rural ar accep-
ta să aibă în calitate de membru al familiei o 
persoană LGBT. 

În funcție de vârstă,  persoanele mai tinere 
sunt mai tolerante decât cele mai în vârstă . 
Astfel, 17% din persoanele de vârsta 18-34 de 
ani ar accepta în calitate de vecin o persoană 
LGBT,  14% -  ar accepta în calitate de coleg 
de muncă  o persoană LGBT, 12% ar accepta 
în calitate  de prieten  o persoană LGBT și 4% 
ar accepta  în calitate de membru al familiei o 
persoană LGBT.

În funcție de nivelul de studii observăm 
tendința că odată cu mărirea nivelului de 
studii sporește gradul de acceptare de către 
respondenți a persoanelor LGBT. Astfel, 16% 
din persoanele cu nivel de studii înalt și 5% 
din respondenții cu nivel de studii redus ar 
accepta o persoană LGBT în calitate de vecin. 
16% din persoanele cu nivel de studii înalt și 
4% din respondenții cu nivel de studii redus 
ar accepta o persoană LGBT în calitate de co-
leg de muncă. 12% din persoanele cu nivel 
de studii înalt și 3%  din persoanele cu nivel 
redus de studii ar accepta o persoană LGBT 
în calitate de prieten.  4% din persoanele cu 
nivel de studii înalt și 1% cu nivel de studii re-
dus ar accepta o persoană LGBT  în calitate de 
membru al familiei. 

În funcție de nivelul socio-economic,  se 
observă tendința că odată cu sporirea nive-
lului de bunăstare  crește gradul de toleranță 
față de persanele LGBT. Astfel, 16% din per-
soanele cu statut socio-economic înalt și 3% 
cu statut socio-economic redus ar accepta o 
persoană LGBT în calitate de coleg de muncă.  
16% din persoanele cu nivel socio-economic  
înalt și 4% din respondenții cu nivel socio-
economic  redus ar accepta o persoană LGBT 
în calitate de vecin. 11% din persoanele cu ni-
vel socio-economic înalt  și 1%  din persoane-
le cu nivel  socio-economic redus ar accepta 
o persoană LGBT în calitate de prieten.  4% 
din persoanele cu nivel socio-economic  înalt 
și 1% cu nivel socio-economic redus ar accep-
ta o persoană LGBT  în calitate de membru al 
familiei. 

În baza celor  patru  indici  nominalizați 
mai sus (acceptare în calitate de vecin, de co-
leg, de prieten, de membru al familiei) a fost 
calculat un indicator integrat   de acceptare, 
care cumulează     numărul de persoane care 
a răspuns pozitiv la tot setul  de întrebări.  
Comparativ cu anul 2010, în anul 2014 indi-
catorul de acceptare  al persoanelor LGBT  s-a 
redus de la  2% la 1.7%. Ceia ce înseamnă, că 
doar 1.7% din populație  ar accepta o persoa-
nă LGBT  în calitate de vecin, coleg de muncă, 
prieten și  membru al familiei. 

Analiza comparativă a rezultatelor cerce-
tărilor din 2010 și 2014 denotă, de asemenea, 
o  anumită creștere a ponderii respondenților 
care susțin că i-ar deranja foarte mult dacă  ar 
afla că un membru al familiei este LGBT( de la 
87% la 89%), că medicul de familie este LGBT 
(de la 79% la 84%), dacă ar vedea pe stradă 
doi bărbați care se  țin de mână și se sărută 

diagrama 29. ponderea persoanelor care consideră 
                          că i-ar deranja mult dacă, %
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diagrama 30. Gradul de acceptare a persoanelor lGBT, %

nu da

în probleme personale mă sfătui 
adesea cu persoane LGBT

mi se întîmplă să cer ajutor  
unei persoane LGBT

mă vizitez cu persoane LBGT

am vecini LBGT cu care mă salut

printre cunoscuții mei mai de 
departe sunt persoane LGBT

2
49

1
29

2
16

2
19

1
9



Studiu comparativ 

41

Studiu comparativ 

( de la 75% la 83%),  dacă ar afla că unul din 
profesorii copilului lor este LGBT ( de la 85% 
la 86%). 

Din Diagrama de mai jos putem observa 
că indicatorul de acceptare  a persoanelor 
LGBT   este  cu mult mai mare în grupul de 
respondenți care se sfătuie adesea cu persoa-
ne LGBT   în probleme personale  (49% ver-
sus 2%), se vizitează cu persoane LGBT (16% 
versus 2%), cere ajutorul unei persoane LGBT 
(29% versus 1%),    are vecini LGBT cu care se 
salută (19% versus 2%), printre cunoscuții mai 
îndepărtați are persoane LGBT(9% versus 1%) 
(vezi Diagrama 30). 

Experții consideră că gradul redus de 
acceptare a persoanelor LGBT de către  
populație   este   consecința „discursurilor 
de ură   distribuite prin diferite canale me-
dia, în special cele rusești”, “homofobia ma-
nifestată de biserica ortodoxă”,   precum și 
“poziția neclară a autorităților publice din 
Moldova față de această problemă”.” A fost 
elaborat un set de materiale didactice pen-
tru educația  elevilor în drepturile omului și 
a fost  prezentat  la ME, Consiliului Național 
pentru Curriculum, pentru aprobare.  Ni s-a 
cerut să  scoatem din aceste materiale tot 
ce ține de persoanele LGBT”. “Deseori facem 
petiții și venim către cluburile de avocați cu 
adresări să le semneze; ei ne ripostează: voi 
sunteți acei care lucrează cu gheii și noi nu 
dorim să semnăm petiția “. „ A fost  dat în 
judecată episcopul de Bălți pentru homofo-
bie. El a avut un discurs de ură față de per-
soanele LGBT și cele cu HIV, zicând  că 95% 
din LGBT sunt persoane infectate cu HIV și 
de aceia statul ar trebui să le interzică să 
lucreze în învățământ. La judecată au fost 
aduse argumente  și a fost demonstrat că  
acest fapt nu este  adevărat, totodată,  s-a  
menționat că nu poți discrimina o persoa-
nă doar pentru faptul că este HIV pozitivă. 
Judecata a dat câștig de cauză organizației 
care l-a dat în judecată pe episcop. Este , de 
fapt, o victorie„.

7.3. prejudecățile privind persoanele  
        lGBT

Analiza comparativă  a rezultatelor cer-
cetărilor din anul 2010 și 2014, scoate în 
evidență faptul  că  o mare parte din populație 
continuă să aibă prejudecăți în raport cu 
persoanele LGBT, considerându-le imorale, 
perverse, destrăbălate (69%), bolnavi care 

diagrama 31. prejudecăţile respondenţilor cu referinţă  
                          la persoanele lGBT(%)
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relațiile homosexuale trebuie 
pedepsite

trebuie să se trateze (76%), purtători de HIV 
( 39%).  Totodată, e cazul să menționăm că, 
comparativ cu  cercetarea din anul 2010, în 
2014 a sporit puțin ponderea celor care sunt 
de părerea că persoanele LGBT trebuie să 
se trateze ( de la 67% la 76%) și s-a redus 
ponderea celor care consideră că persoane-
le LGBT sunt persoane infectate cu HIV ( de 
la 46% la 39%).

Deși ponderea persoanelor care conside-
ră că LGBT au suficiente drepturi s-a redus 
de la  51% în anul 2010 la 46% în anul 2014, 
totodată a sporit  ponderea celor care susțin 
că  ar trebui să li se interzică LGBT să înfieze 
copii ( de la 77% în anul 2010 la 90% în anul 
2014), să se căsătorească ( de la 74% la 87%) 
, să organizeze evenimente publice ( de la 
76% la 85%). Totodată, s-a redus  ponderea 
respondenților de părerea că  ar  trebui să li 
se interzică LGBT să  apară în emisiuni tele-
vizate ( de la 70% în anul 2010 la 48% în anul 
2014)  ( Diagrama 31). 

Deși ponderea persoanelor care conside-
ră că relațiile homosexuale trebuie pedepsi-
te a rămas practic aceiași ( anul 2010- 56%, 
anul 2014- 57%), în interiorul grupului dat a 
sporit de aproape două ori ponderea celor 
care  consideră că  ar trebui să fie interzi-
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persoanele LGBT ar trebui puse la închisoare 
( de la 23% în anul 2010 la 42% în anul 2014)  
(vezi Diagrama 32).

Ponderea persoanelor care s-au pronun-
țat pentru închisoare este mai mare în mediul  
bărbaților ( 47%) persoanelor cu  nivel redus 
de studii (50%), cu nivel socio-economic re-
dus (45%). 

7.4. sTereoTipurile privind  
        persoanele lGBT

Cercetarea din 2014, ca și cea din 2010  
denotă persistența stereotipurilor privind 
persoanele LGBT. Astfel,  fiind rugați să ca-
racterizeze  persoanele LGBT printr-un sin-
gur cuvânt, fiecare al treilea chestionat i-a 
numit anormali, pedofili, ghei, destrăbălați, 
periculoși, rușine, ură; 14% consideră că ei 
sunt persoane bolnave, nebuni; 9%- i-au nu-
mit proști, 7%- needucați, nu-și dau seama ce 
fac, 7% - neînțeleși, neacceptați, izolați; 5%- 
relații sexuale între persoane de același sex și 
doar 1% - oameni obișnuiți. Fiecare al cincilea 
nu și-a exprimat părerea cu privire la subiec-
tul dat ( Diagrama 33). 

Concluzii: În anul 2014 ca și în anul 2010 
, ponderea respondenților care consideră că 
persoanele LGBT sunt discriminate în diferi-
te contexte  depășește ponderea celor care 
cred că acest grup de persoane nu este dis-
criminat. Indicatorul integrat de acceptare 
a  persoanelor LGBT s-a redus  în anul 2014  
comparativ cu anul 2010 de la 2% la 1.7%. O 
mare parte din respondenți continuă să aibă 
prejudecăți în raport cu persoanele LGBT 
considerându-le perverse, destrăbălate, bol-
navi care trebuie să se trateze. S-a mărit pon-
derea respondenților care cred că  persoane-
lor LGBT ar trebui  să li se interzică să înfieze 
copii, să organizeze evenimente publice, și că 
ele trebuie pedepsite ( amendate sau puse la 
închisoare).

diagrama 32. opiniile respondenţilor despre pedepsele 
                          care ar trebui aplicate lGBT, %  
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diagrama 33. stereotipurile aplicate de către respondenți  
                          persoanelor lGBT, % 
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se anumite drepturi persoanelor LGBT ( de 
la  46% în anul 2010 la 86% în anul 2014), 
că persoanele LGBT ar trebui  amendate ( de 
la 24% în anul 2010 la 46% în anul 2014), că 
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8. DISCRIMINAREA PERSOANELOR  
DE ETNIE ROMă

8.1. conTexTele sociale în care sunT  
        diScriminate perSoanele de etnie  
        romă

Cercetarea din anul 2014, comparativ cu 
cea din 2010, denotă o sporire a discrimi-
nării romilor în diferite contexte. Astfel, din 
Diagrama de mai jos putem observa că a 
sporit ponderea persoanelor care conside-
ră că romii sunt frecvent și foarte frecvent 
discriminați la angajarea în câmpul muncii ( 
de la IOPD= -6%  la IOPD= -  14%), în câm-
pul muncii ( de la IOPD=- 1%  la IOPD= -6%), 
în relațiile cu autoritățile ( de la IOPD=6% la 
IOPD=-0.3%, în instituțiile educaționale ( de 
la IOPD=9% la IOPD=-3%, la spital policlinică 
( de la IOPD=15% la IOPD= 3%), în asistența/
protecția socială (de la IOPD=16%  la IOPD=9%) 
( vezi Diagrama 34). IOPD mediu s-a redus de 
la 10% în anul 2010 la 3.8% în anul 2014, ceia 
ce denotă faptul că ponderea persoanelor 
care consideră în general că persoanele  de 
etnie romă sunt puțin sau deloc discriminate 
depășește doar cu 3.8% ponderea celor care 
sunt de părerea că persoanele de etnie romă 
sunt frecvent și foarte frecvent discriminate. 

Există diferite opinii ale experților privind   
cauzele sporirii  ponderii populației care con-
sideră că romii sunt discriminați mai frecvent 
în diferite contexte. Astfel, unii experți s-au 
dat cu părerea că în condițiile aprobării și 
funcționării  Legii privind  asigurarea egalității 
( 2012) și  a Consiliului  anti-discriminare,   mai 
mulți oameni au început să conștientizeze   și 
să înțeleagă proporțiile  fenomenului discri-
minării. Alți experți  consideră că  romii se 
confruntă cu  o discriminare  dublă: pe bază 
de etnie și pe bază de sărăcie. Sporirea nivelu-
lui  sărăciei din ultimii ani a condus la sporirea 
gradului de discriminare a romilor.    Experții 
de asemenea s-au dat cu părerea că nivelul de 
discriminare a sporit și din cauza   activității 
reduse  a Guvernului și ONG-urilor în aceste 
domenii. „ În  anul 2011 a fost aprobat un 
plan de acțiuni privind  susținerea populației 
de etnie romă din Republica Moldova . Deşi 
planul de acțiuni avea  incluse activități pe 
diferite direcții în vederea susținerii incluziunii 
romilor,  ele practic nu au putut fi implemen-

diagrama 34. percepțiile respondenților privind discriminarea 
                          persoanelor de etnie romă  în diferite contexte, 
                          iopd, %
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tate din cauza că nu au fost alocate resurse fi-
nanciare. Sub acest plan au fost alocate doar 
60.000 de lei, care au fost destinate pentru 
organizarea zilei romilor în Republica Moldo-
va.” “Începând cu anul 2012, în comunitățile 
în care locuiesc compact romii au fost intro-
duse serviciile de mediere comunitară, şi au 
fost angajați mediatori comunitari. Aceşti me-
diatori comunitari erau de asemenea de etnie 
romă. Ei au fost instruiți în mediere comunita-
ră şi au început să lucreze cu familiile de romi 
în vederea incluziunii educaționale , asigurării 
accesului la diferite servicii comunitare,  mă-
ririi gradului de implicare a romilor în proce-
sele decizionale… Din 2015, aceste servicii au 
trecut la finanțarea administrației publice lo-
cale. În rezultat, din lipsa de surse financiare, 
serviciile date au  fost sistate în foarte multe 
comunități…”. „ONG-urile  din domeniul pro-
movării drepturilor persoanelor de etnie romă 
sunt foarte pasive şi nu se implică în   acțiuni 
de promovare a imaginii pozitive a romilor,  
de susținere a    incluziunii lor în diferite con-
texte”.

Experții , de asemenea, au confirmat că 
discriminarea romilor continuă să persiste și 
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chiar  a sporit în domeniile  de sănătate pu-
blică, educație și angajare în câmpul muncii.  
Astfel experții au adus  următoarele exemple 
de  manifestare a discriminării romilor în do-
meniul sănătății: „cunosc un caz, când a fost 
chemată ambulanța de către o familie de romi  
şi ea a venit peste  o oră şi jumătate. Oamenii 
sunau la  salvare şi nimeni nu-i credea… Spu-
neau că sunt   romi, se bat şi că  spun minciu-
ni – nu au nevoie de salvare. Până când nu 
a  fost rugat primarul să sune şi să confirme. 
Când a venit ambulanța, persoana era dece-
dată.“ “Un alt caz, o femeie de etnie romă a 
născut acasă, deoarece cei de la salvare nu 
credeau că este in travaliu. “ “ Avem  situații 
când medicii nu vor să primească  persoanele 
de etnie romă la consultații medicale. Cunosc 
un caz când o femeie de etnie romă s-a dus 
în alt sat  la ambulatoriu, a stat în rând, şi 
când i-a venit rândul  să între la medic, ace-
la a refuzat s-o primească. S-a întors femeia 
acasă fără nici un rezultat.” Participanții la 
focus grup au  spus că aceste cazuri sunt în 
special caracteristice persoanelor de etnie 
romă sărace. În cazul persoanelor de etnie 
romă bogate,   problemele de acest fel sunt 
soluționate  altfel. 

Referitor la  discriminarea romilor în do-
meniul educației, experții au menționat că   
această discriminare este atât indirectă , cât 
și directă. “Astfel,  copiii romi  nu sunt incluşi 
în grădinițele de copii ( din cauza nivelului re-
dus de conştientizare a părinților lor privind 
necesitatea educației  copiilor în grădinițe) , 
vin în clasa întâi deloc pregătiți pentru şcoală,   
nu au acces la ore de meditație suplimenta-

re şi în rezultat, se integrează foarte greu sau 
deloc în sistemul de învățământ. O bună par-
te din copiii romi părăsesc şcoala, iar o parte 
dintre ei  absolvesc şcoala cu un certificat că 
au frecventat lecțiile. În rezultat , aceşti copii 
devin  necompetitivi pe piața muncii”.  unii  
experți au menționat că copiii  de etnie romă 
sunt discriminați uneori  și direct în instituțiile 
de învățământ:  astfel, sunt porecliți din cau-
za culorii pielii lor, sunt stigmatizați   că ar fi 
murdari,  hoți sau  cerșetori.  

Discriminarea în câmpul muncii se mani-
festă, în viziunea experților,  prin neangajarea 
persoanelor de etnie romă la muncă  doar din 
considerentul că  ele sunt romi. „Nu demult 
am avut un caz,  un student de etnie romă  
împreună cu colegul său s-au dus să se anga-
jeze la muncă într-o  cafenea. Ambii  cores-
pundeau cerințelor înaintate de proprietar şi 
aveau aceleaşi caracteristici: studenți la drept, 
cunoşteau limba română,   îşi doreau un lucru 
doar pentru perioada de vara. Persoana de 
etnie romă a menționat în chestionar că ştie 
limba țigănească. Acest fapt a fost suficient 
pentru ca   ea să nu fie angajată”; „un alt caz 
- o persoană de etnie romă a fost angajată la 
muncă    de către patron şi la insistența  altor 
angajați a fost concediată. Ceilalți angajați 
i-au spus patronului că dacă nu eliberează 
persoana romă, atunci ei scriu cerere de con-
cediere „. 

8.2. disTanța socială dinTre  
        respondenți şi persoanele de  
        eTnie romă

Analiza comparativă a rezultatelor cerce-
tărilor din 2010 și 2014,  deși denotă   o  mică  
reducere a ponderii populației care ar accep-
ta o persoană de etnie romă  în calitate de 
vecin (de la 47% la 46%), în calitate de prieten 
( de la  42% la 38%) , în calitate de coleg de 
muncă (de la 46% la 41%), în calitate de mire/
mireasă  al vre-unui  membru al familiei ( de 
la 24% la 22%), confirmă  faptul că distanța  
socială dintre respondenți și  persoanele de 
etnie romă continuă să fie destul de mare ( 
Diagrama 35).

Cercetarea din  anul 2014  denotă că  gra-
dul de acceptare de către respondenți  a per-
soanelor de etnie romă diferă în special în 
funcție de vârstă. Astfel, cu cât persoanele  
sunt mai în vârstă cu atât gradul de accep-
tare crește și viceversa. Conform cercetării,  
ponderea respondenților care ar accepta în 

diagrama 35. Gradul de acceptare de către respondenţi  
                          a persoanelor de etnie romă, %
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calitate  de prieten o persoană de etnie romă 
este mai redusă în mediul respondenților de 
18-29 ani ( 31%) și este mai înaltă în mediul  
persoanelor de peste 60 ani (43%).  Ponde-
rea respondenților care ar accepta în calitate 
de vecin o persoană de etnie romă este mai 
redusă în mediul persoanelor de 18-29 ani ( 
38%) și este mai înaltă în mediul persoanelor 
de peste 60 de ani (50%). 

În baza celor patru  indici   (acceptare în 
calitate de vecin, de coleg, de prieten,  de 
membru al familiei) a fost calculat un indica-
tor cumulativ  de acceptare, care integrează    
numărul de persoane care a răspuns pozitiv 
la tot setul  de întrebări. Comparativ cu cerce-
tarea din anul 2010, în anul 2014, indicatorul 
cumulativ de acceptare a persoanelor de et-
nie romă  s-a redus de la 21% la 12%. Ceia ce 
înseamnă, că doar 12% ar accepta o persoană  
de etnie romă  în calitate de vecin, coleg de 
muncă, prieten și membru al familiei.  

Cercetarea din anul 2014, ca și cea din anul 
2010, a confirmat ipoteza potrivit căreia   in-
dicatorul de acceptare variază semnificativ în 
funcție de diversitatea culturală a respondenți-
lor.   Astfel, distanța socială dintre respondenți 
și persoane de etnie romă se reduce în condi-
țiile în care  respondenții întrețin diferite relații 
cu acestea: au cunoscuți,  vecini, colegi, prie-
teni, rude de etnie romă, se ajută reciproc cu 
persoane de etnie romă sau cer ajutorul/sfatul 
unei persoane de etnie romă.  

Din Diagrama de mai jos putem observa 
că indicatorul de acceptare  a persoanelor  de 
etnie romă  este  cu mult mai mare în grupul 
de respondenți  care cer  uneori ajutorul unei 
persoane de etnie romă  (54% versus 9%),  se 
sfătuie adesea cu persoane  de etnie romă   în 
probleme personale (58% versus 10%), are 
rude persoane  de etnie romă  (43% versus 
10%),  se vizitează cu persoane de etnie romă  
(48% versus 9%), are cunoscuți persoane de 
etnie romă  (15% versus 6%), are vecini  de et-
nie romă cu care se salută (20% versus 10%), 
are colegi persoane de etnie romă  (28% ver-
sus 9%)  (vezi Diagrama 36). 

8.3. prejudecățile privind persoanele  
        de eTnie romă

Analiza comparativă a prejudecăților  
respondenților despre persoanele de etnie 
romă, denotă faptul că în mare parte  ele au 
rămas  neschimbate. Astfel, în 2014,  ca și în 
anul 2010, circa 2/3 din cei chestionați sunt 

de părerea că majoritatea romilor sunt minci-
noși și gata oricând să  amăgească pe alții,  cei 
mai mulți copii romi sunt cerșetori și hoți de 
buzunare, majoritatea romilor sunt obișnuiți 
să trăiască pe spatele altora, majoritatea ro-
milor încalcă legea.  

Ponderea respondenților care au menționat 
că majoritatea romilor sunt  mincinoși și gata 
să amăgească pe alții este mai mare în mediul  
persoanelor de 18-29 de ani (78%),  din me-
diul urban ( 78%) , cu nivel socio-economic în-
alt (78%). Ponderea respondenților care sunt 
de părerea că  cei mai mulți copii romi sunt 
cerșetori și hoți de buzunare este mai mare în 
mediul persoanelor de 18-29 ani ( 78%), din 
mediul urban ( 78%), cu nivel socio-economic 
mediu ( 74%). Ponderea respondenților de 
părerea că  majoritatea romilor  sunt obișnuiți 
să trăiască pe spatele altora este mai mare  în 
grupul de vârstă 18-29 ani ( 75%), cu nivel în-
alt de studii (73%), din mediul urban (74%), cu 
nivel socio-economic  mediu ( 74%). Ponderea 
respondenților care consideră că majoritatea 
romilor încalcă legea este mai mare în mediul 
grupului de vârstă de 18-29 de ani (73%), cu 
nivel de studii înalt ( 72%0, din mediul urban ( 
74%), cu nivel socio-economic înalt ( 75%).

diagrama 36. indicatorul cumulativ de acceptare a 
                         persoanelor de etnie romă în funcție de 
                         diversitatea relațiilor culturale, %
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Fiecare al doilea respondent este de păre-
rea că majoritatea romilor  se ocupă de trafi-
cul de ființe umane. Ponderea respondenților 
de această părere este mai mare în  grupul de 
vârstă de 45-59 ani (52%) din mediul urban 
(52%).

În anul 2014, comparativ cu anul 2010, s-a 
mărit ponderea respondenților care sunt de 
părerea că  cele mai multe femei rome sunt 
ghicitoare gata să te blesteme dacă nu le dai 
bani (de la 60% la 71%)  și că  majoritatea ro-
milor vând droguri ( de la 50% la 55%). Pon-

derea respondenților care consideră că majo-
ritatea femeilor rome sunt ghicitoare gata să 
blesteme dacă nu le dai bani este mai mare  
în grupul de vârstă 45-59 ani (75%), în mediul 
urban (75%), în grupul cu nivel socio-econo-
mic mediu ( 77%). Ponderea respondenților 
de părerea că majoritatea romilor vând dro-
guri este mai mare  în grupul cu nivel de studii 
înalt (60%), din mediul urban (59%), cu nivel 
socio-economic înalt ( 59%).

Fiecare al patrulea respondent  continuă 
să fie de părerea că  romii  ar trebui forțați 
să trăiască separat deoarece nu se pot inte-
gra, iar fiecare al cincilea – că ar trebui să 
existe localuri în care accesul romilor să fie 
interzis. Ponderea celor care consideră că 
romii ar trebui forțați să trăiască separat de-
oarece nu se pot integra este mai mare în 
grupul de  vârstă 18-29 de ani (31%), vorbi-
torilor de limbă rusă ( 29%). Ponderea celor 
care consideră  că trebui să existe localuri în 
care accesul romilor să fie interzis este mai 
mare în mediul persoanelor cu nivel redus 
de studii (25%), vorbitorilor de rusă (27%), 
locuitorilor din urban ( 25%). 

Totodată,  se observă o mărire a ponde-
rii respondenților de părerea că  este bine 
să existe locuri speciale la  admitere  pentru 
persoanele  de etnie romă în universitățile și 
școlile de stat ( de la 37% în anul 2010 la 45% 
în anul 2014), iar fiecare  al treilea respon-
dent continuă să susțină  că statul ar trebui 
să ofere mai multe subvenții romilor (vezi 
Diagrama 37). 

8.4. sTereoTipurile privind persoanele  
        de eTnie romă

Ca și în anul 2010,  cercetarea din anul 
2014  a  scos în evidență faptul că circa 2/3 
din respondenți  aplică diferite stereotipuri  
de conotație negativă persoanelor de etnie 
romă, precum:  țigan, negru, smolit, șatră 
(36%), hoț, șiret, mincinos, hipnoză, caută 
bogății, frică (15%), needucați, înjurături, 
obraznici, mizerie (9%), lenoși, cerșetori, 
șomeri, săraci ( 5%), nu sunt stimați, inferiori 
( 2%). 16% din respondenți consideră că ro-
mii sunt: om cu aceleași drepturi, minoritate 
etnică, și buni și răi  și 13% nu au oferit un 
răspuns ( vezi Diagrama 38). 

diagrama 37. percepţiile respondenţilor cu referire  
                          la persoanele de etnie romă, %
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concluzii: Comparativ cu studiul din 
anul 2010, în anul 2014 a sporit ponderea 
respondenților care consideră că romii sunt 
discriminați în diferite contexte. În viziunea 
respondenților romii sunt discriminați mai 
frecvent la angajare în câmpul muncii și în 
câmpul muncii, după care urmează  - în relațiile 
cu autoritățile, în instituțiile educaționale și la 
spital/policlinică.

Indicatorul de acceptare a romilor s-a 
redus de la  21% în anul 2010 la 12% în 
anul 2014. Prejudecățile respondenților 
privind persoanele de etnie romă au ră-
mas neschimbate. O bună parte dintre cei 
chestionați le consideră  mincinoase, gata 
oricând să amăgească, cerșetori, hoți de 
buzunare, traficanți de ființe umane. Peste 
20% din respondenți  pledează pentru se-
gregarea romilor, considerând că ei ar tre-
bui să trăiască separat deoarece nu se pot 
integra și că ar trebui să existe localuri în 
care accesul romilor să fie interzis  Cele mai 
frecvent stereotipuri aplicate romilor sunt: 
țigan, negru, smolit, șatră, hoț, șiret, minci-
nos, hipnoză, frică etc.

diagrama 38. stereotipurile respondenților privind persoanele 
                        de etnie romă, %
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9. DISCRIMINAREA FEMEILOR 
şI A BăRBAţILOR

diagrama 39. percepțiile respondenților privind 
                         discriminarea femeilor în diferite contexte, iopd, %
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în  relațiile cu autoritățile (de la IOPD =30% la 
IOPD =54%), în instituțiile educaționale (de la 
IOPD=43% la IOPD=63%), în instituțiile medi-
cale (de la IOPD= 43% la IOPD=61%), în viața 
politică (de la IOPD=19% la IOPD= 43%), în 
asistența/protecția socială (de la IOPD=40% 
la IOPD= 60%), în familie (de la IOPD=40% la 
IOPD= 53%). IOPD mediu s-a mărit de la 34% la 
53% (vezi Diagrama 39).Cu toate acestea, com-
parativ, pe sfere de activitate putem menționa 
că femeile continuă să fie mai frecvent discri-
minate în  viața politică , la angajare în câmpul 
muncii, la locul de muncă  și în familie.

9.2. eGaliTaTea de şanse dinTre 
        BărBați şi Femei

În anul 2014, în comparație cu cerce-
tarea din 2010, a sporit puțin ponderea 
respondenților care  consideră că situația  
femeilor și a bărbaților din Moldova este în 
principiu egală ( de la 49% la 54%).  32% din 
cei chestionați continuă să creadă că situația 
bărbaților din Moldova este  mai bună ca cea 
a femeilor  și 14% - că situația femeilor din 
Moldova este mai bună ca cea a bărbaților 
(vezi Diagrama 40). 

Ponderea persoanelor care consideră că 
situația bărbaților din Moldova este mai bună 
ca cea a femeilor este mai mare  în mediul 
grupului de vârstă  de peste 60 de ani (36%), 
persoanelor cu nivel de studii înalt (36%), vor-
bitorilor de limbă rusă (39%) , persoanelor 
care locuiesc în urban ( 39%) și celor cu nivel 
socio-economic înalt ( 38%)..

În viziunea respondenților, egalitatea 
de șanse dintre femei și bărbați  ar însem-
na drepturi egale (96%), luarea deciziilor în 
comun (93%), existența înțelegerii în cuplu 
(93%),  obligații familiale egale (88%), ambii 
parteneri să aibă locuri de muncă (87%) și să  
dispună de timp liber în egală măsură (88%), 
acces egal la aceleași profesii (85%) (vezi Ta-
belul 2). Comparativ cu  rezultatele cercetării 
din anul 2010, în anul 2014 a sporit  cu 5-7% 
ponderea respondenților care consideră că 
egalitatea de șanse  dintre bărbați și femei ar 
însemna acces egal la aceleași profesii, ambii 
parteneri să aibă locuri de muncă și  să dispu-
nă de timp liber în egală măsură.

diagrama 40. percepţii privind situaţia bărbaţilor şi a 
                         femeilor în republica moldova, %
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9.1. conTexTele sociale în care sunT 
        diScriminate femeile

Analiza comparativă a disriminării femeilor 
în diferite contexte pentru ultimii patru ani 
denotă o   mărire a ponderii respondenților  
care consideră că femeile sunt puțin sau de-
loc discriminate în următoarele contexte: la 
angajare în câmpul muncii (de la IOPD= 24% 
(2010) la IOPD=46% (2014)),  la locul de muncă 
(de la IOPD= 29% (2010) la IOPD= 50% ( 2014)), 
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Tabelul 2. Percepțiile respondenților privind egalitatea de șanse, %

2010 2014

Egalitatea de şanse înseamnă a avea drepturi egale 92 96

Egalitatea de şanse înseamnă a avea acces la aceleaşi profesii 78 85

Egalitatea de şanse înseamnă a avea obligaţii familiale egale 89 88

Egalitatea de şanse înseamnă luarea deciziilor în comun 91 93

Egalitatea de şanse înseamnă existenţa înţelegerii în cadrul cuplului 90 93

Egalitatea de şanse înseamnă ca ambii parteneri să aibă locuri de muncă 83 87

Egalitatea de şanse înseamnă ca ambii parteneri  să dispună de timp  
liber în egală măsură

82 88

Analiza comparativă a rezultatelor cerce-
tărilor din 2010 și 2014 denotă o reducere a 
ponderii respondenților care consideră că în 
Republica Moldova există o reală egalitate de 
șanse între femei și bărbați (de la 57% la 52%) 
și o sporire a ponderii celor  care consideră că  
nu există o egalitate de șanse ( de la 38% la 
44%) (vezi Diagrama 41).

Ponderea persoanelor care consideră că în 
Moldova nu există o reală egalitate de șanse 
între bărbați  și femei este mai mare în mediul 
femeilor (47% comparativ cu bărbații -41%), 
în grupul de vârstă de 18-29 de ani (51%), în 
mediul persoanelor cu  nivel înalt de studii 
(45%) comparativ cu persoanele cu nivel re-
dus de studii (37%), în mediul persoanelor cu 
limba de comunicare moldovenească (46%) 
comparativ cu vorbitorii de rusă (38%), în me-
diul urban (48%) comparativ cu mediul rural 
(41%).  

Analiza comparativă a răspunsurilor 
respondenților la  întrebarea privind motive-
le  inegalității de șanse dintre bărbați și femei, 
a scos în evidență faptul că în anul 2014 ca și 
în anul 2010 motivele invocate mai frecvent 
au fost  următoarele: femeile deseori duc o 
sarcină dublă: de întreținere a familiei și de 
creștere a copiilor (39%),   și că femeile sunt 
ocupate mai mult de creșterea copiilor (35%). 
Totodată, în anul 2014, comparativ cu anul 
2010,  a sporit de aproape două ori ponde-
rea persoanelor care consideră drept  cauze 
principale ale inegalității:   femeile sunt plăti-
te mai prost ca bărbații ( de la 16% la 27%) și  
femeile nu sunt promovate la posturi înalte 
( de la 14% la 28%). În anul 2014 a sporit de 
asemenea ponderea respondenților de păre-
re că  femeile nu sunt acceptate în politică ( 
de la 11% la 19%) și că nu există un cadru legal 

diagrama 41. percepţiile respondenţilor privind egalitatea  
de şanse dintre bărbaţi şi femei în republica moldova, %

nu danu știu
20142010

5257

38
44

45

necesar pentru afirmarea femeii ( de la 11% la 
14%). Totodată s-a redus ponderea persoane-
lor care consideră drept cauză faptul că Biblia 
face diferențe dintre femei și bărbați ( de la 
25% la 14%) și că există diferențe biologice 
dintre bărbați și femei ( de la 33% la 23 %) 
(vezi Diagrama 42).

Ponderea persoanelor care consideră că 
femeile deseori duc o sarcină dublă este mai 
mare în  grupul de vârstă de 18-29 de ani 
(44%), în mediul urban  (47%), în mediul per-
soanelor cu nivel de studii înalt (44%).

Ponderea persoanelor  care consideră că 
femeile sunt preocupate mai mult decât băr-
bații de creșterea copiilor este mai mare în 
mediul  persoanelor cu nivel înalt de studii 
(39%),  a persoanelor cu limba moldoveneas-
că/română de comunicare (39%). 

Ponderea persoanelor care consideră că 
femeile  nu sunt acceptate în politică este mai 
mare  în  grupul de vârstă 18-29 de ani (19%), 
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diagrama 42. percepţiile respondenţilor privind cauzele 
            inegalităţii i de şanse dintre bărbaţi şi femei  
                          în moldova, %

2014 2010

nu există cadrulegal pentru 
afirmarea unei egalități

femeile nu sunt acceptate  
în politică

femeile nu sunt promovate 
la posturi înalte

femeile sunt plătite 
mai prost ca bărbații

femeile nu pot practica 
anumite profesii

biblia face diferențe între 
femei și bărbați

femeile sunt preocupate 
mai mult de creșterea 

copiilor
există diferențe biologice 

între femei și bărbați

femeile duc o sarcină 
dublă: de întreţinere a 

familiei și de creștere a ...

19
11

14
11

28
14

27
16

28
24

14
25

35
32

23
33

39
32

datoria bărbatului să aducă bani în casă este 
mai mare în mediul bărbaților ( 87%) compa-
rativ cu femeile ( 79%),  în grupul de vârstă 
30-44 de ani ( 86%),  în mediul persoanelor 
cu nivel redus de studii ( 88%0, și a celor cu 
nivel socio-economic redus ( 85%). Ponderea 
persoanelor de părerea că  este mai mult de 
datoria femeilor să se ocupe de treburile cas-
nice este mai mare în mediul bărbaților ( 83%) 
comparativ cu femeile ( 80%),în grupul de 
vârstă de peste 60 de ani ( 86%), cu nivel re-
dus de studii (91%) și cu nivel socio-economic 
redus( 86%). Ponderea respondenților care 
consideră că bărbații trebuie să facă munci fi-
zice  grele este mai mare în mediul  bărbaților 
( 94%) comparativ cu femeile(87%).  

Circa 60% din respondenți continuă să 
considere că destinul femeii este  familia și 
gospodăria.  De această părere sunt în cea 
mai mare parte  bărbații (66%) comparativ 
cu femeile (58%), persoanele din grupul de 
vârstă de peste 60 de ani (68%), cei cu nivel 
redus de studii (74%), din mediul rural ( 67%) 
cu nivel socio-economic redus (70%) (vezi Di-
agrama 43).  

În același timp se observă  o sporire a nu-
mărului respondenților care  cred că  bărbații 
pot crește copii la fel de bine ca și femeile (de 
la 67% în anul 2010 la 80% în anul 2014),  că 
femeia este stăpâna casei ( de la 82% în anul 
2010  la 94% în anul 2014) și că o femeie nu 
este împlinită dacă nu are familie și copii (de 
la 61% în anul 2010 la 72% în anul 2014). 

Pe grupuri socio-demografice, ponderea 
respondenților care au menționat că bărbații 
pot crește copii la fel de bine ca și femei-
le este mai mare în mediul bărbaților (85%) 
comparativ cu femeile (76%),  în grupul de 
respondenți cu nivel de studii înalte (86%),  și 
a celor cu nivel socio-economic înalt (84%). 
Ponderea respondenților care consideră că o 
femeie nu este împlinită dacă nu are familie 
și copii este mai mare în  grupul de vârstă de 
peste 60 de ani (76%), cu nivel scăzut de studii 
(78%0,  vorbitorilor de limbă moldovenească/ 
română ( 80%), celor din mediul rural (74%), 
cu nivel socio-economic redus (76%).

Cercetarea din anul 2014 de asemenea 
constată o reducere a ponderii respondenților 
care consideră că  femeile nu au ce căuta în 
politică (de la 30% în anul 2010 la 22% în anul 
2014), că femeile sunt mai puțin capabile și 
nu pot ocupa funcții de conducere ( de la 32% 
în anul 2010  la 21% în anul 2014), că munci-
le casnice sunt cele mai ușoare munci ( de la 

în mediul celor cu nivel înalt de studii (16%), 
din mediul urban (15%),  cu nivel socio-eco-
nomic înalt ( 16%). 

9.3. prejudecățile exisTenTe privind   
        rolurile Femeilor şi cele ale  
        BărBaților

Analiza comparativă a rezultatelor cerce-
tărilor din 2010 și 2014  denotă că  anumite 
prejudecăți privind rolurile femeii și cele ale 
bărbatului în societate și în familie  continuă 
să persiste în mediul respondenților. Astfel,  
80% și mai mult  din respondenți  au continu-
at să susțină că bărbatul este capul familiei,  
că este de datoria bărbatului să aducă bani în 
casă, că este mai mult de datoria femeii să se 
ocupe de treburile casei și  că bărbații trebuie 
să facă muncile fizice grele. 

Pe grupuri de respondenți, ponderea celor 
care consideră că  bărbatul este capul famili-
ei este mai mare în mediul  bărbaților ( 91%) 
comparativ cu femei (74%), în mediul persoa-
nelor cu nivel redus de studii (86%). Ponderea 
persoanelor care consideră că  este mai mult 
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31% în anul 2010 la 25% în anul 2014). 
Ponderea persoanelor care consideră că 

femeile nu au ce căuta în politică este mai 
mare în mediul persoanelor de peste 60 de 
ani (31%), bărbaților ( 27%) comparativ cu 
femeile (19%), persoanelor cu nivel redus de 
studii (29%), și a celor cu nivel socio-econo-
mic redus ( 29%). Ponderea celor care con-
sideră că femeile sunt mai puțin capabile și 
nu pot ocupa funcții de conducere  este mai 
mare în  grupul de vârstă de peste 60 de ani 
(26%), bărbaților ( 26%) comparativ cu feme-
ile (19%), persoanelor cu nivel redus de stu-
dii ( 30%0, a celor din mediul rural ( 25%), cu 
nivel socio-economic redus ( 28%). Ponderea 
respondenților care consideră că muncile 
casnice sunt cele mai ușoare munci este mai 
mare în mediul bărbaților ( 29%) comparativ 
cu femeile (21%), respondenților cu nivel re-
dus de studii (33%), din mediul rural ( 29%), cu 
nivel socio-economic redus ( 30%). 

concluzii: Analiza comparativă a rezul-
tatelor celor două cercetări denotă o sporire 
a ponderii respondenților care consideră că 
femeile sunt puțin sau deloc discriminate în 
diferite contexte socială și că situația femei-
lor și a bărbaților este în principiu egală. Cu 
toate acestea, fiecare al treilea respondent 
este  de părerea că  situația femeilor este 
mai proastă ca a bărbaților și circa 14%-  că 
situația bărbaților este mai proastă ca cea a 
femeilor.

A sporit ponderea respondenților de păre-
rea că în Republica Moldova nu există o egali-
tate de șanse dintre femei și bărbați. Faptul în 
cauză este argumentat prin aceia că femeile 
duc o sarcină dublă - de întreținere a familiei 
și de îngrijire a copiilor, că ele sunt mai prost 
plătite ca bărbații și că nu sunt acceptate în 
politică. 

În societatea moldovenească s-au făcut 
vizibile mici schimbări în prejudecățile privind 

diagrama 43. prejudecăți privind rolurile femeii și ale  
                          bărbatului, %

2014 2010
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femeia este stăpîna casei

rolurile femeii și ale bărbatului. Astfel, deși 
marea majoritate  a respondenților continuă 
să  considere că  bărbatul este capul familiei, 
că este de datoria lui să aducă bani în cază, 
că este mai curând datoria femeii să se ocupe 
de treburile casei, cu toate acestea se obser-
vă o sporire a ponderii respondenților care 
consideră că bărbații pot crește la fel de bine 
copiii ca și femeile, și o  reducere a ponderii 
respondenților de părerea că femeile nu au 
ce căuta în politică și că femeile nu pot ocupa 
funcții de conducere.
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10. EXPERIENţELE PERSONALE  
ALE RESPONDENţILOR ÎN DOMENIuL   

DISCRIMINăRII 

10.1. conTexTele în care au FosT  
           discriminați respondenții în  
           ultimii trei ani

 Cercetarea din anul 2014, aidoma celei din 
2010,  denotă că circa   mai bine de 1/3  din 
respondenți ( 36%)  au simțit  că  le-au fost 
încălcate drepturile cel puțin o dată în ultimii 
trei ani . 61% au menționat că nu au simțit nici 
o dată că  le-au fost încălcate drepturile și 4% 
s-au eschivat de la un răspuns (Diagrama 44).  

Ponderea persoanelor care au indicat că 
în ultimii 3 ani le-au fost încălcate drepturile 
este mai mare în mediul  persoanelor de 45-
59 ani (41%),  cu nivel înalt de studii (39%), în 
mediul urban (41%), cu nivel socio-economic 
mediu (39%). 

Cercetarea din anul 2014, ca și cea din 
2010,  denotă că  în cazul a 1/3 din persoane 
le-au fost încălcate drepturile la angajare în 
câmpul muncii,  la remunerare  echitabilă, în 
corespundere cu munca depusă, și  la sănăta-
te. 18% consideră că le-a fost încălcat  dreptul 
la protecție socială, 15% - dreptul la justiție, 
7% – dreptul la bunuri, servicii, 6%- dreptul la 
educație (vezi Diagrama  45).

Ponderea persoanelor  care au avut de 
suferit  în ultimii 3 ani în rezultatul încălcării 
dreptului de a fi angajat la muncă  este mai 
mare în grupul de vârstă 45-59 ani ( 33%),  cu 
nivel socio-economic mediu ( 36%).  Ponderea 
persoanelor  care au avut de suferit  în ultimii 
3 ani în rezultatul încălcării dreptului de a fi 
remunerat în corespundere  cu munca depu-
să este mai mare  în grupul de vârstă de 18-29 
ani ( 40%),  cu nivel înalt de studii (44%),  din 
mediul urban ( 45%),  cu nivel socio-economic 
înalt ( 50%). Ponderea persoanelor  care au 
avut de suferit  în ultimii 3 ani în rezultatul 
încălcării dreptului la sănătate este mai mare 
în mediul femeilor (39%), persoanelor cu ni-
vel redus de educație ( 38%),  persoanelor de 
după 60 de ani (38%) , persoanelor cu nivel 
socio-economic redus  (36%).

Ponderea persoanelor  care au avut de 
suferit  în ultimii 3 ani în rezultatul încălcării 

diagrama 44. distribuirea respondenţilor în funcţie de faptul  
                          dacă le-au fost încălcate drepturile în ultimii 
                          trei ani, %
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diagrama 45. ponderea respondenţilor care au avut de 
                          suferit în ultimii 3 ani în rezultatul încălcării 
                          următoarelor drepturi, %
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dreptului la protecția socială este mai mare în 
mediul persoanelor de peste 60 de ani (27%), 
cu nivel socio-economic redus (24%).

Comparativ cu anul 2010,  cerceta-
rea din 2014 denotă o sporire a ponderii 
respondenților care  au menționat că există 
locuri în care ei sau membrii familiei lor  evită 
să meargă sau se duc cu o anumită frică din 
cauza că sunt discriminați ( de la 11% la 15%) 
( vezi Diagrama 46).

Fiind întrebați, unde anume ei/ membrii 
familiei lor se simt tratați diferit/discriminați , 
cei mai mulți  respondenți( 39%), ca și în anul 
2010,  au menționat  la  policlinică. Ponderea 
celor  care se simt discriminați la policlini-
că este mai mare  în mediul persoanelor de 
peste 60 de ani ( 55%), vorbitorilor de rusă 
( 66%), persoanelor cu nivel socio-economic 
mediu (44%). 

Fiecare al cincilea respondent a menționat 
că  el sau membrii familiei  sale se simt 
discriminați  la locul de muncă. Ponderea ce-
lor care au menționat că se simt discriminați 
la locul de muncă  a sporit  în anul 2014 com-
parativ cu anul 2010 de la 13% la 22% și  este 
mai mare în mediul  persoanelor de 18-29 de 
ani ( 29%). 

Fiecare al cincilea respondent, de aseme-
nea, a indicat că el sau membrii familiei lui  
se simt discriminați   în stradă, la poliție sau 
la primărie. Totodată, e cazul să menționăm 
că, comparativ  cu cercetarea din 2010, în 
anul 2014  s-a redus considerabil ponderea 
respondenților care au menționat că  se simt 
discriminați  la poliție ( de la 34% la 19%), sau 
la  primărie ( de la 26% la 19%),  și a sporit 
ponderea respondenților care au indicat că 
se  simt discriminați în stradă ( de la 16%  
la 19%.  

Ponderea persoanelor care au menționat 
că  se simt discriminați  la primărie este mai 
mare în mediul persoanelor  de peste 60 de 
ani (21%), cu nivel de studii redus ( 21%), cu 
nivel socio-economic redus ( 25%). Ponderea 
persoanelor care au indicat că  se simt dis-
criminate   la poliție este mai mare în mediul  
persoanelor de 18-29 de ani ( 35%), bărbaților 
( 26%),  cu nivel redus de studii ( 25%), cu nivel 
socio-economic înalt (24%). Ponderea per-
soanelor care au menționat  că  ei sau mem-
brii familiei lor  se simt discriminați în stradă   
este mai mare în mediul  bărbaților ( 24%),  cu 
nivel înalt de studii ( 24%),  vorbitori de lim-
bă rusă ( 24%),  cu nivel socio-economic înalt  
( 28%).

diagrama 46. ponderea respondenţilor care evită să meargă
                          sau se duc cu o anumită frică în anumite locuri 
                          din cauza că sunt tratați diferit/ discriminaţi, %
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În anul 2014,  comparativ cu 2010,   s-a 
redus de două ori  ponderea respondenților 
care au menționat că  se simt discriminați  la 
magazin  (de la 12% la 6%). Ponderea celor 
care au menționat că se simt discriminați la 
magazin  este mai înaltă în  mediul persoane-
lor de peste 60 de ani ( 10%),    celor cu nivel 
mediu de studii ( 10%), vorbitorilor  de rusă ( 
9%),   celor din mediul urban ( 9%) ( vezi Dia-
grama 47).

Fiind întrebați, care sunt motivele că se simt 
discriminați la policlinică,  76%  au menționat  
că nu au bani, 17% - că  sunt femei/bărbați, 
16% - din cauza limbii vorbite, 14% - din ca-
uza vârstei, 10% - din cauza sănătății. În anul 

diagrama 47. locurile în care respondenţii se simt discriminaţi, %
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2014, comparativ cu rezultatele cercetării din 
anul 2010, observăm o reducere a ponderii 
respondenților care au numit lipsa  banilor  în 
calitate de motiv de discriminare  ( de la 82% 
la 76%) și o sporire a ponderii respondenților 
care au numit  sexul drept cauză a discrimină-
rii  (vezi Diagrama 48).  

Pe grupuri social-demografice, ponderea  
persoanelor care au menționat că se simt dis-
criminate la policlinică din cauza lipsei banilor 
este mai mare  în grupul de vârstă de peste 
60 de ani ( 88%), femeilor (88%),  persoanelor 
cu nivel scăzut de studii ( 99%), vorbitorilor 
de rusă ( 95%) persoanelor cu nivel socio-
economic mediu (99%). 

diagrama 48. percepțiile respondenților privind cauzele 
                           discriminării la policlinică, %
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Ponderea persoanelor care se simt discri-
minate la policlinică din cauza  sexului este 
mai mare în mediul persoanelor de 18-29 
de ani (25%),  cu nivel socio-economic redus 
(31%). 

Ponderea persoanelor  care se simt discri-
minate  la policlinică din cauza limbii vorbite 
este mai mare  în mediul persoanelor de 30-
44 ani ( 26%) și a celor de peste 60 de ani ( 
26%), cu nivel înalt de studii ( 30%), vorbitori-
lor de rusă (27%), din mediul urban ( 23%), cu 
nivel socio-economic înalt (25%).

Ponderea persoanelor care se simt discri-
minate la policlinică pe motiv de vârstă este 
mai mare în mediul persoanelor de peste 60 
de ani ( 42%),  cu nivel înalt de studii ( 21%),  
vorbitorilor de rusă ( 22%),  cu nivel socio-
economic mediu ( 22%).

Ponderea persoanelor care se simt discri-
minate la policlinică pe motiv de  sănătate 
este mai mare în mediul  persoanelor de 18-
29 ani ( 18%), bărbaților ( 17%),  cu nivel me-
diu de studii ( 17%) cu nivel socio-economic 
redus ( 17%).

Persoanele care au menționat că  se simt 
discriminate la poliție  au  motivat acest fapt 
prin  aceia că nu au bani (61%), din cauza vâr-
stei (25%),  din cauza sexului (23%), din cauza 
etniei (10%),  din cauza stării sănătății ( 9%) și 
din cauza limbii vorbite (8%). Comparativ cu 
rezultatele cercetării din anul 2010, se obser-
vă o sporire a ponderii respondenților care 
se consideră discriminați la poliție din cauza  
sexului ( de la 17% la 23%), din cauza vârstei ( 
de la 20% la 25%), din cauza  stării sănătății ( 
de la 3% la 9%).

Ponderea persoanelor care se simt discri-
minate  la poliție deoarece nu au bani este 
mai mare în mediul femeilor  (75%), grupu-
lui de vârstă  de peste 60 de ani  (76%), per-
soanelor cu nivel scăzut de studii (85%), din 
mediul rural (79%), cu nivel socio-economic 
mediu ( 90%).  

Ponderea persoanelor care se simt discri-
minate din cauza vârstei este mai mare în me-
diul rural  (34%), grupului de vârstă  de pes-
te 60 de ani (41%), persoanelor cu  nivel de 
studii mediu  (34%), cu nivel socio-economic 
scăzut (32%).

Ponderea persoanelor care au menționat 
că se simt discriminate la poliție din cauza  se-
xului este mai mare în  grupul de vârstă de 
45-59 de ani (33%),  cu nivel scăzut de studii ( 
38%), din mediul rural ( 31%).

diagrama 49. percepțiile respondenților privind cauzele 
                           discriminării la poliție, %
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Persoanele care au menționat că se simt 
discriminate la primărie au motivat acest 
fapt prin aceia că nu au bani (47%)  din ca-
uza sexului  (33%), din cauza vârstei (16%), 
din cauza sănătății (15%), din cauza limbii 
vorbite ( 14%).  Comparativ cu cercetarea 
din anul 2010,  în anul 2014 s-a redus pon-
derea respondenților care se consideră 
discriminați la primărie din cauza că nu au 
bani (de la 55% la 47%),  din cauza vârstei 
(de la 27% la 16%)  și a  sporit ponderea celor  
care se simt discriminați din cauza  sexului 
(de la 8% la 33%) și  din cauza sănătății (de la 
15% la 10%) ( Diagrama 50). 

Ponderea persoanelor care au indicat că 
se simt discriminate  la primărie deoarece nu 
au bani este mai mare  în mediul  persoanelor 
de peste 60 de ani (100%), cu nivel mediu de 
studii (73%), vorbitorilor de rusă ( 83%), cu ni-
vel socio-economic scăzut (66%). 

Ponderea persoanelor care se simt dis-
criminate la primărie  din cauza vârstei este 
mai mare în  grupul de vârstă de 45-59 de ani  
(30%), cu nivel redus de studii (30%), cu nivel 
socio-economic scăzut.

Ponderea persoanelor care se simt discri-
minate la primărie din cauza sexului este mai 
mare  în grupul de vârstă de 18-29 ani (67%),  
în mediul femeilor (37%),  cu nivel redus de 
studii (51%),  vorbitori de limbă moldoveneas-
că/română (40%), cu nivel socio-economic re-
dus ( 49%).

Persoanele care au indicat că se simt dis-
criminate la locul de muncă, au  indicat ur-
mătoarele cauze: vârsta (47%), nu au bani 
(34%), din cauza sexului (27%),  din cauza 
limbii vorbite ( 16%), din cauza stării sănătății 
(15%), din cauza etniei (8%) (Diagrama 51).  În 
2014, comparativ cu rezultatele cercetării din 
anul 2010, a sporit ponderea respondenților 
care au menționat că se simt discriminați la 
locul de muncă din cauza  vârstei (de la 23% 
la 47%),   din cauza sexului (de la 5% la 27%), 
și s-a redus ponderea respondenților care au 
menționat că se simt discriminați din cauza că 
nu au bani (de la 60% la 34%).

Ponderea respondenților care au 
menționat că se simt discriminați la locul de 
muncă din cauza vârstei este mai mare  în 
grupul de vârstă de peste 60 de ani (69%), cu 
nivel de studii mediu (53%),  din mediul urban 
( 55%).

Ponderea respondenților care au 
menționat că se simt discriminați la locul de 
muncă din cauza  că nu au bani este  mai mare  

diagrama 50. percepțiile respondenților privind cauzele  
                           discriminării la primărie, %
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diagrama 51. percepțiile respondenților privind cauzele 
                           discriminării la locul de muncă, %
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în grupul de vârstă 30-44 ani (60%),  cu nivel 
mediu de studii (41%), vorbitorilor de rusă 
(75%), cu nivel socio-economic înalt (42%).

Ponderea respondenților care au indicat 
că se simt discriminați pe motiv de sex, este 
mai mare  în mediul persoanelor de 30-44  
ani ( 42%), femeilor ( 42%),  cu nivel de studii 
medii (32%), vorbitorilor de limba moldove-
nească/română ( 34%),  cu nivel socio-econo-
mic mediu ( 41%).

Ponderea respondenților care au 
menționat că sunt discriminați la locul de 
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(78%). Ponderea persoanelor care se simt 
discriminate din cauza etniei este mai mare 
în  grupul de vârstă de 30-44 ani (59%),  cu 
nivel redus de studii (70%), vorbitorilor de 
rusă (48%). 

10.2. conTexTele în care au FosT  
           discriminați respondenții   
           în ultimul an

Fiind întrebați dacă în ultimul an s-au sim-
țit cumva discriminați, fiecare a cincea  per-
soană chestionată a răspuns afirmativ. 77% 
au indicat că nu s-au simțit discriminați nici 
într-un fel.  comparativ cu cercetarea din 
2010, ponderea persoanelor care s-au simțit 
discriminate în ultimul an s-a redus cu 4% 
(vezi Diagrama 53).

Ponderea respondenților  care s-au simțit 
discriminați în ultimul an  este mai mare în 
grupul de vârstă de 45-59 ani (24%).Moda-
litățile de discriminare au fost diferite, dar 
cele mai multe persoane (60%) au fost jig-
nite cu cuvintele, 11% - au fost intimidate, 
amenințate, 10% au fost date afară, 2% - le-a 
fost aplicată violența fizică, 2% - au fost igno-
rate (Diagrama 54). 

În anul 2014, comparativ cu rezultatele 
cercetării din anul 2010,   s-a redus  cu  8% 
ponderea persoanelor care au fost jignite cu 
cuvintele  și cu 4% ponderea celor care au 
fost ignorate și s-a mărit cu 2% ponderea ce-
lora care au fost intimidați.

Pe grupuri socio-demografice, ponderea 
persoanelor care au menționat că au fost 
jignite  cu cuvintele este mai mare în  grupul 
de vârstă de 45-59 de ani (64%), a femeilor 
(65%), cu nivel de studii înalt (72%), cu nivel 
socio-economic înalt (64%). 

Ponderea persoanelor amenințate/ inti-
midate este mai mare în   grupul de vârstă de 
45-59 de ani (13%), cu nivel scăzut de studii 
(19%), cu nivel socio-economic redus (18%).

Ponderea celor care au fost dați afară este 
mai mare în mediul  grupurilor de vârstă de 
30-44 ani (19%) și de peste 60 de ani (19%),  
cu nivel redus de studii (22%),  vorbitorilor de 
rusă (17%).   

La întrebarea „Care au fost motivele că 
s-au comportat așa?”, 38% au indicat că  nu 
aveau bani, 28% - din cauza vârstei, 14% - din 
cauza  limbii vorbite, 10% - din cauza etniei, 
9%- din cauza sexului, 7% - din cauza stării 
sănătății. În anul 2014, comparativ cu rezul-
tatele cercetării din 2010, a sporit ponderea 

diagrama 52. percepțiile respondenților privind cauzele 
                          discriminării la școală, %

2014 2010
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muncă pe bază de limba vorbită este mai 
mare în mediul persoanelor de peste 60 de 
ani (25%), femeilor (21%), cu nivel mediu de 
studii (29%, vorbitorilor de rusă (33%), cu ni-
vel socio-economic mediu (45%).

Persoanele care au menționat că se simt 
discriminate la școală au motivat acest fapt 
prin aceia că nu au bani (66%),   din cauza se-
xului  (17%), din cauza etniei (22%),  din cauza 
limbii vorbite (16%), din cauza vârstei (11%) 
(Diagrama 52).  

Ponderea persoanelor care au indicat că 
se simt discriminate deoarece nu au bani 
este mai mare  în  grupurile  de vârstă 18-
29 de ani (80%) și peste 60 de ani (100%), 
în mediul urban (82%), în mediul femeilor  

diagrama 53. distribuirea respondenţilor în funcţie de faptul 
                           dacă au fost sau nu discriminaţi în ultimul an, %

nu da
20142010

2024
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respondenților care au fost discriminați în ul-
timul an pe motiv de lipsă de bani,  din cauza 
vârstei și din cauza etniei și s-a redus puțin 
ponderea celor care au fost discriminați  din 
cauza sexului și a stării de sănătate (Diagrama 
55). 

Ponderea persoanelor care a indicat că au 
fost discriminate din cauza că nu aveau bani 
este mai mare în grupul de vârstă de 30-44 
ani (45%),  cu nivel mediu de studii (46%),  cu 
nivel socio-economic redus și mediu (44%).  

Ponderea persoanelor care au menționat 
că au fost discriminate din cauza vârstei este 
mai mare în grupul de vârstă de peste 60 de 
ani (59%),  cu nivel înalt de studii (36%).  

Ponderea persoanelor care au menționat 
că au fost discriminate  din cauza limbii vor-
bite este mai mare în mediul celor cu nivel de 
studii înalt (24%),  și a vorbitorilor de limbă 
rusă (30%).

Persoanele care au discriminat aveau ur-
mătoarele caracteristici: 58% - bărbați, 47%- 
femei, 57% - mai în vârstă decât persoană 
discriminată, 41%- mai tânără ca persoana 
discriminată. În 41% din cazuri persoana 
reprezenta o persoană fizică și în 73% din 
cazuri – o persoană juridică sau o institu-
ție/organizație (vezi Diagrama 56). Așadar,  
respondenții sunt mai frecvent discriminați 
de către reprezentanții instituțiilor, bărbați, 
persoane mai în vârstă decât ei. 

Ponderea persoanelor care au menționat 
că au fost discriminate de bărbați este mai 
mare în grupul de persoane  de 45-59 de ani 
(64%), bărbaților (67%), cu nivel mediu de 
studii (67%), cu nivel socio-economic mediu 
( 65%).

Ponderea persoanelor discriminate de fe-
mei este mai mare în grupul de persoane  de 
18-29 ani  (54%),  cu nivel înalt de studii (61%),  
cu nivel socio-economic înalt (64%). 

Ponderea persoanelor care au menționat 
că au fost discriminate de persoane mai în 
vârstă ca ele este mai mare  în grupul de vâr-
stă de până la 44 de ani (80%),  cu nivel socio-
economic înalt (66%).

Ponderea persoanelor care au menționat 
că au fost discriminate de persoane mai tine-
re  ca ele este mai mare în mediul responden-
ților de peste 60 de ani (78%), vorbitorilor de 
rusă (53%), cu nivel socio-economic mediu 
(45%).

Ponderea persoanelor discriminate de 
persoane fizice este mai mare în  grupul 
de vârstă de 18-29 ani (52%),  în mediul 

diagrama 54. modalităţile de discriminare a respondenților, %

2014 2010
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diagrama 55. cauzele comportamentului discriminatoriu, %
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diagrama 56. caracteristicile persoanei care a discriminat, %
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bărbaților (45%), cu nivel redus de studii 
(44%), iar a celor discriminate de persoane 
ce reprezintă o instituție – în  grupul de vâr-
stă de peste 60 de ani (79%), cu nivel redus 
de studii (76%), cu nivel socio-economic re-
dus (76%). 

Cu referință la persoanele discriminate 
de reprezentanții unei instituții,  cerceta-
rea a scos în evidență faptul că  27% au fost 
discriminați la  policlinică, 22% - la locul de 
muncă, 13% - la magazin, 10% - la asistența 
socială, 10% - la primărie, 10% - la școală, 5% 
- la poliție.  

În anul 2014, comparativ cu rezultatele 
cercetării din anul 2010, a sporit ponderea 
respondenților discriminați în ultimul an  la 
policlinică, la magazin, la școală,  și s-a redus 
ponderea persoanelor discriminate la primă-
rie, poliție, locul de muncă (Diagrama 57). 

10.3. discriminarea  sexuală  
           a respondenților 

În timpul cercetării  au fost studia-
te și cazurile de  discriminare sexuală a 
respondenților . Astfel, 8% din respondenți 
au menționat  că în ultimul an  s-a întâm-
plat ca o persoană de sex opus să facă glu-
me jignitoare pe seama lor. 5% au indicat 
că în ultimul an  le-au fost făcute propuneri 
sexuale într-un context neadecvat și 3% au 
menționat că în ultimul an a încercat cine-
va să le abuzeze din punct de vedere sexual 
(vezi Diagrama 58). 

În anul 2014, comparativ cu rezultatele 
cercetării din anul 2010, se observă o redu-
cere a ponderii respondenților care  au fost 
discriminate  sexual  în ultimul an .

Pe grupuri socio-demografice,  ponderea 
respondenților care au menționat că au fost 
făcute glume jignitoare la adresa lor este mai 
mare  în mediul femeilor (10%) comparativ cu 
bărbații ( 5%), și în mediul grupului de vârstă 
de 18-29 ani (12%). Ponderea respondenților 
care au menționat că le-au fost făcute pro-
puneri sexuale este mai mare în mediul fe-
meilor ( 6%), comparativ cu bărbații (4%) și 
în grupul de vârstă 18-29 ani (10%). Ponde-
rea persoanelor care au menționat  că au 
fost încercări de a-i abuza  sexual este mai 
mare în mediul femeilor (4%) comparativ cu 
bărbații  (2%) și în grupul de vârstă de 18-29 
ani (6%).  Așadar, putem conchide că cel mai 
fervent sunt discriminate sexual femeile în 
vârstă de 18-29 de ani.

diagrama 57. instituțiile în care au fost discriminați, %
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diagrama 58. ponderea respondenţilor care au suferit în  
                           ultimul an în rezultatul discriminării pe motiv  
                           de sex, %
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diagrama 59. abuzatorii sexuali, conform opiniilor 
                          respondenților, %
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La întrebarea cine a încercat să vă facă 
propuneri sexuale sau să vă abuzeze sexual, 
40% au menționat colegul  de serviciu, 27% 
- vecinul,12% - prietenul, 8%- iubitul la acel 
moment, 5%- fostul soț/soție, 5% - ruda, 5%- 
seful (Diagrama 59).   

Comparativ cu rezultatele cercetării din 
anul 2010, în anul 2014 se observă  o mărire a 
ponderii respondenților care au oferit un răs-
puns la această întrebare. În rezultat s-a mărit 
ponderea respondenților care au menționat 
că  în calitate de abuzatori au fost colegii de 
serviciu, vecinii, prietenii, rudele, iubiții la 
acel moment.

10.4. aTiTudinile şi comporTamenTul  
          respondenților în caliTaTe de  
          martori la cazuri de diScriminare 

Cercetarea din anul 2014,  similar celei 
din 2010, a scos în evidență faptul că  fiecare 
al treilea respondent în ultimii doi an a fost 
martor la un caz de discriminare, ceia ce de 
fapt denotă, că circa 1/3 din populație  conti-
nuă să  fie discriminată în Republica Moldova 
(Diagrama 60).

Analiza comparativă a  modalităților  de 
manifestare ale formelor de discriminare  
denotă  același tablou din anul 2010. Astfel, 
circa 2/3 din respondenți au menționat că 
persoana au fost jignită cu cuvintele, 12% au 
menționat că persoana a fost dată afară, 11% 
- că persoana a fost amenințată, intimidată, 
12% - că persoanei i-a fost aplicată forța fizică 
(Diagrama 61).

Conform opiniilor respondenților ultimul 
caz de discriminare la  care au fost martori 
a avut loc  în școală ( 18%), magazin (18%), 
policlinică (18%), în stradă ( 16%),  la locul de 
muncă (12%), la primări (7%), la poliție ( 6%), 
acasă (4% (Diagrama 62). 

În anul 2014, comparativ cu  cercetarea din 
anul 2010, tabloul s-a schimbat puțin. Astfel, 
dacă în anul 2010, cei mai mulți respondenți 
au fost martori la un caz de discriminare 
în stradă (32%) și la locul de muncă (20%), 
atunci în anul 2014, cei mai mulți respondenți 
au fost martori la un caz de discriminare în 
instituții publice, precum magazin (18%), poli-
clinică (18%), școală (18%).

În anul 2014, ca și în anul 2010, cei mai 
mulți respondenți au menționat că persoa-
na a fost discriminată din cauza  că era săra-
că (34%), și din cauza  vârstei (28%). 13% au 
menționat că persoana a fost discriminată în 

diagrama 60. ponderea persoanelor care au fost martori la un  
                           caz de discriminare în ultimii doi ani, %
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diagrama 61. modalitățile de manifestare ale discriminării, %
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diagrama 62. locul unde a avut loc ultimul caz de discriminare, %
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tic s-a stăruit să nu fie implicată în acest caz. 
Astfel,  20% au menționat că ei nu au avut nici 
o reacție, 7% - s-au întors și au plecat și 4% a 
încercat să demonstreze că nu a văzut nimic. 

Totodată, e cazul să menționăm că în anul 
2014, comparativ cu 2010,  s-a redus pon-
derea celor care  au manifestat  compasiu-
ne față de persoana discriminată (de la 24% 
la 13%) și s-a mărit ponderea celor care  au 
manifestat deschis dezaprobare față de per-
soana care a discriminat (de la 26% la 36%), 
fapt ce denotă o  tendință pozitivă de trecere 
a  unei părți a respondenților de la etapa de  
simplă contemplare a cazului de discriminare 
la etapa de  reacție imediată și deschisă.   8% 
au încurajat persoana discriminată și 6% au 
îndemnat persoana discriminată să dea în ju-
decată (Diagrama 64).   

Ponderea persoanelor care au manifestat 
dezaprobare  față  de persoana care a discri-
minat este mai mare în  grupul de vârstă de 
45-59 ani ( 45%), în mediul urban ( 42%), per-
soanelor cu nivel socio-economic înalt ( 41%). 
Ponderea celor care nu au avut nici o reacție 
este mai mare în mediul persoanelor de 35-
44 de ani (31%),  vorbitorilor de rusă (34%), 
persoanelor cu nivel socio-economic mediu 
(24%). 

10.5. aTiTudinile respondenților Față 
          de  pedepSirea perSoanelor care  
          discriminează

 În anul 2014, ca și în anul 2010, mai bine 
de 2/3 din respondenți au menționat că per-
soanele care discriminează trebuie pedepsite. 
15% din respondenți consideră că aceste per-
soane nu trebuie pedepsite și 7% nu au  pu-
tut oferi un răspuns (Diagrama 65). Ponderea 
respondenților care consideră că persoanele 
discriminate trebuie sancționate este mai 
mare în  grupul de vârstă 18-29 de ani (82%), 
cu nivel înalt de studii (82%), din mediul urban 
(83%),  cu nivel socio-economic înalt (83%). 

Pedepsele cele mai potrivite pentru per-
soanele care discriminează ar fi, în opinia 
respondenților, următoarele:  amenda – 32%, 
atenționarea  (26%), pedepse penale (20%),  
despăgubiri (19%),  munca în folosul comuni-
tății (19%), privare de libertate (5%). Compa-
rativ cu anul 2010, ponderea respondenților 
care consideră că persoanele care discrimi-
nează trebuie pedepsite în diferite moduri a 
sporit  cu 4%-8% ( Diagrama 66).

diagrama 63. percepțiile respondenților privind cauzele 
                          discriminării, %
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diagrama 64. reacţia respondenţilor la ultimul caz de 
                          discriminare, %
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baza etniei, 12% - în baza limbii vorbite, 8%- 
din cauza stării sănătății, 6%- în bază de sex, 
4%- în bază de religie etc.( Diagrama 63).

Cercetarea din anul 2014, precum și cea 
din anul 2010,   denotă că fiecare a treia per-
soană martor la  un caz de discriminare  prac-
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concluzii: Analiza experiențelor perso-
nale ale respondenților în domeniul discrimi-
nării  a scos în evidență faptul că în anul 2014 
ca și în anul 2010, fiecare al treilea respondent  
a menționat că s-a confruntat cu o situație 
de discriminare în ultimii trei ani. Fiecare al 
cincilea respondent s-a simțit discriminat în 
ultimul an, iar fiecare al treilea  respondent 
a menționat că a fost martor la un caz de dis-
criminare. 

Majoritatea cazurilor de discriminare s-au 
manifestat prin jignirea persoanei cu cuvin-
tele,  amenințarea și intimidarea persoanei,  
alungarea persoanei din încăpere. Persoa-
nele care au discriminat în mare parte erau 
bărbați și reprezentau o instituție, cum ar fi 
policlinica, locul de muncă, magazinul , pri-
măria sau școala. 

Comparativ cu anul 2010, în anul 2014 a 
sporit ponderea respondenților  martori la un 
act de discriminare care au manifestat deza-
probare față de persoana care a discriminat. 
Circa 2/3 din respondenți consideră că per-
soanele care discriminează trebuie pedepsite 
prin amendare, pedepse penale, despăgubiri, 
muncă în folosul comunității.

diagrama 65. ponderea persoanelor care consideră că  
                           persoanele care discriminează trebuie  
                           pedepsite, %
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diagrama 66. opiniile respondenților privind  pedepsele care  
                           trebuie aplicate celor care discriminează, %
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11. PERCEPţIILE RESPONDENţILOR DESPRE 
MODuL DE REFLECTARE DE CăTRE MEDIA  

A DIFERITOR GRuPuRI DE PERSOANE

diagrama 67. Frecvența citirii ziarelor de către respondenți, %
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11.1. Frecvența conTacTelor  
          respondenților cu mass media

Analiza comparativă a frecvenței citi-
rii ziarelor de către respondenți denotă 
că în ultimii patru ani a scăzut ponderea 
respondenților care citesc ziare  cel puțin  o 
dată în săptămână (de la 33% în anul 2010 la 
28% în anul 2014) și a celor care citesc ziare  
de câteva ori pe lună ( de al 23% în anul 2010 
la 16% în anul 2014) și s-a mărit ponderea 
celor care  citesc ziare o dată pe lună sau mai 
rar, sau nu citesc ziare deloc (de la 41% la 
53%) (Diagrama 67). 

Ponderea respondenților care citesc ziare 
cel puțin o dată în săptămână este mai mare 
în mediul respondenților de peste 60 de ani  
(36%),  cu nivel înalt de studii (37%), vorbitori-
lor de rusă (38%), din mediul urban (32%), cu 
nivel socio-economic înalt (32%).

În anul 2014, comparativ cu anul 2010, s-a 
redus și ponderea respondenților care ascul-
tă radioul de cel puțin o dată pe săptămână 
(de la 71% la 62%) și s-a mărit ponderea celor  
ascultă o dată pe lună  sau deloc în ultimele 
trei luni ( de la 19% la 26%) (Diagrama 68).

Pe grupuri de respondenți, ponderea celor 
care ascultă radioul cel puțin o dată în săptă-
mână este mai mare  în mediul persoanelor 
de peste 60 de ani (65%), cu nivel mediu de 
studii (65%), vorbitorilor de moldovenească/
română (64%), cu nivel socio-economic scă-
zut (65%).

Analiza comparativă a frecvenței vizionării 
posturilor de televiziune   nu  denotă careva 
schimbări în comportamentele  respondenților 
pe parcursul ultimilor patru ani. Astfel, din Di-
agrama de mai jos, observăm, că în anul 2014,  
circa 91% din respondenți vizionau emisiunile 
televizate cel puțin o dată în săptămână, 2% - 
de câteva ori  pe lună, 6%- o dată pe lună sau 
deloc în ultimele trei luni. 

Ponderea respondenților care  vizionau 
emisiunile televizate cel puțin o dată în săptă-
mână este mai mare  în mediul respondenților 
de 45-59 ani ( 94%), cu nivel mediu de studii ( 
93%),  cu nivel socio-economic mediu ( 93%).

diagrama 68. Frecvența ascultării posturilor de radio de către  
                           respondenți, %
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diagrama 69. Frecvența  vizionării posturilor de televiziune de 
către respondenți, %
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În anul 2014, comparativ cu anul 2010, s-a  
redus   ponderea respondenților care se in-
formează mai frecvent de la  posturile de TV 
Prime TV ( de la 55% la 44%), Moldova 1  ( 
de la 45% la 32%),  Pro TV (de la 29% la 23%) 
și s-a mărit ponderea respondenților care  se 
informează mai frecvent  de la Jurnal TV ( de 
la 7% la 23%) și  de la Publica TV (de la sub un 
procent in anul 2010 la 15%), de la TV 7 ( de la 
8% la 10%) ( Diagrama 70).

Ca și în anul 2010, în anul 2014 respondenții 
au fost întrebați dacă mass media prezintă pozi-
tiv, neutru sau negativ diferite grupuri de persoa-
ne dezavantajate. Răspunsurile respondenților 
au fost   inserate pe o scară de la -1 la +1, unde -1 
înseamnă că  100% din respondenți sunt de pă-
rerea că  mass media reflectă negativ grupurile 
dezavantajate, și +1 –   că 100% din respondenți 
sunt de părerea că  mass media reflectă pozitiv 
grupurile dezavantajate. 

Din Diagrama 71 putem observa, că  cea 
mai mare parte dintre respondenți sunt de pă-
rerea  că  grupurile dezavantajate sunt  reflec-
tate de către mass media   de la  neutru spre 
pozitiv (indexul este de la 0 până la +0.5). 

concluzii: Marea majoritate a respon-
denților folosesc în calitate de mijloc de infor-
mare în primul rând televiziunea (91%), după 
care  urmează radioul (62%),  și apoi presa  
(28%). Comparativ cu cercetarea din anul 
2010, în anul 2014 se observă o reducere cu 
9% a ponderii respondenților care ascultă ra-
dioul cel puțin o dată în săptămână și  cu 5% 
a celor care citesc ziarele cel puțin o dată în 
săptămână. Respondenții folosesc mai frec-
vent  pentru informare următoarele posturi 
de televiziune: Prime TV, Moldova 1, Pro TV, 
Jurnal TV, Publica TV, TV 7. 

Fiind întrebați dacă media reflectă pozi-
tiv, neutru sau negativ grupurile vulnerabile, 
majoritatea respondenților au oferit răspun-
suri care denotă că presa, radioul, televizi-
unile  reflectă în mare parte  persoanele cu 
dizabilități, romii, persoanele cu comporta-
ment riscant, persoanele HIV pozitive, per-
soanele sărace, persoanele în etate  de la  ne-
utru spre pozitiv.

diagrama 70. posturile de Tv de la care respondenții se 
                          informează cel mai frecvent, %
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diagrama 71. modalitatea de reflectare de către mass media 
                          a grupurilor vulnerabile, index
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CONCLuzII şI RECOMANDăRI 
 

Studiul comparativ a scos în evidență fap-
tul că   în anul 2014 comparativ cu anul 2010 
a sporit ponderea  respondenților care consi-
deră că discriminarea s-a mărit  în ultimii cinci 
ani.  Cauzele principale  ale sporirii discrimi-
nării,  în viziunea populației, sunt următoare-
le: mărirea diferenței dintre săraci și bogați, 
pierderea unor valori morale,  lipsa credinței 
în Dumnezeu,  insuficiența  dezvoltării cadru-
lui legal și lipsa unor mecanisme clare de im-
plementare a acestuia  în vederea combaterii  
discriminării și lipsa cadrului legal  pentru a 
lupta contra discriminării și lipsa educației 
pentru toleranță în instituțiile educaționale.  

Percepțiile  respondenților privind grupu-
rile de persoane discriminate  mai frecvent în 
Moldova au rămas practic neschimbate. Ast-
fel,  cercetarea din anul 2014, ca și cea din anul 
2010  constată că populația consideră drept 
cele mai discriminate grupuri  persoanele cu  
dezabilități mentale și fizice, după care ur-
mează persoanele sărace (63%), persoanele 
HIV pozitive (54%), LGBT (52%), romii (48%), 
persoanele în etate (47%) și femeile (28%).   
Contextele sociale în care sunt discriminate 
aceste grupuri variază, dar  majoritatea dintre 
ele se confruntă cu problema discriminării în 
timpul angajării în câmpul muncii, la locul de 
muncă, în instituțiile educaționale și medica-
le. Dacă în cazul  angajării în câmpul muncii și 
la locul de muncă factorii de bază care pro-
voacă discriminarea sunt  statutul sănătății, 
orientarea sexuală, vârsta sau  sexul, în cazul 
instituțiilor educaționale și de sănătate, fac-
torul de bază al discriminării pentru majori-
tatea grupurilor sociale este lipsa surselor 
financiare, sau sărăcia. 

Analiza comparativă a indicatorului inte-
grat de  acceptare a diferitor grupuri  vulne-
rabile de către populație denotă    anumite 
schimbări  în atitudinile respondenților. Ast-
fel,  studiul din anul 2014 , comparativ cu cel 
din anul 2010, atestă o sporire de aproape 
două ori  a gradului de acceptare a   persoa-
nelor cu dizabilități fizice ( de la 23% la 44%). 
Cu referință la persoanele cu dizabilități 
mentale,   indicatorul integrat de acceptare, 
deși continuă să fie redus,   de asemenea,  a 
sporit de la 7% în anul 2010 la 12% în anul 
2014. Acest fapt se datorează, în viziunea 
experților,  reformelor care au avut loc în 

domeniul  protecției sociale a persoanelor 
cu dizabilități,  promovării incluziunii sociale 
a persoanelor cu dizabilități, implementării 
educației incluzive pe scară națională,  pre-
cum și activismului înalt al sectorului asocia-
tiv din domeniu.  Totodată,   conform analizei 
comparative a acestor două studii  am con-
statat că indicatorul integrat  de acceptare 
a  persoanelor HIV pozitive s-a redus  de mai 
bine de două ori – de la 5% în anul 2010 la 2% 
în anul 2014.  Indicatorul integrat de accep-
tare a persoanelor rome s-a redus de la 21% 
în anul 2010 la 12% în anul 2014. Indicatorul 
de acceptare a persoanelor LGBT  este cel 
mai redus și a  rămas practic la același nivel  
( 2010- 2%, 2014- 1.7%).  Reducerea indicato-
rului de acceptare a persoanelor HIV pozitive, 
a persoanelor de etnie romă și a persoanelor 
LGBT, în viziunea experților, este o consecință 
a  atitudinii  mai curând pasive a statului față 
de aceste grupuri de persoane, care continuă 
să fie susținute mai mult de către donatorii 
externi decât de către  administrațiile publi-
ce centrală și locală din Republica Moldova. 
De asemenea , în cazul persoanelor LGBT se 
resimte influența  acțiunilor homofobice a bi-
sericii ortodoxe din Republica Moldova, care 
a continuat să hărțuiască deschis  acest grup 
de persoane.  

Studiul, de asemenea scoate în evidență 
o reducere a indicatorului de acceptare a 
persoanelor sărace - de la 68% în anul 2010  
la 61% în anul 2014, fapt ce se datorează 
menținerii în societate a  stereotipurilor  pri-
vind persoanele sărace – leneșe, bețive,  cu 
puțină minte, și singure vinovate de  situația 
în care s-au pomenit.

Conform  analizei comparative, în anul 
2014 comparativ cu anul 2010, a sporit pon-
derea respondenților care  consideră că 
în Moldova nu există o egalitate de șanse 
dintre femei și bărbați ( de la 38%  la 44% 
). Cauzele  inegalității șanselor, în viziunea 
respondenților,  rezidă  în următoarele: feme-
ile deseori duc o sarcină dublă - de întreținere 
a familiei și de creștere a copiilor , femeile sunt 
plătite mai prost ca bărbații , femeile nu sunt 
acceptate în politică ,  nu există cadru legal 
pentru afirmarea femeii. Cercetarea din 2014 
ca și cea din 2010 a scos în evidență existența 
unor prejudecăți în societatea moldoveneas-
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că privind rolurile femeii și cele ale bărbatu-
lui.  Astfel,  circa  80% din respondenți conti-
nuă să creadă că  bărbatul este capul familiei, 
că este de datoria lui să aducă bani în casă, 
că este mai mult datoria femeii să se ocupe 
de treburile casei și că bărbații trebuie să facă 
muncile fizice grele. Totodată, se observă o 
sporire  a  ponderii respondenților care consi-
deră  că bărbații pot crește copii la fel de bine 
ca femeile ( de la 67% la 80%) și o reducere a 
ponderii respondenților care consideră că fe-
meile nu au ce căuta în politică ( de la 30% la 
22%), că femeile sunt mai puțin capabile și nu 
pot ocupa funcții de conducere ( de la 32% la 
21%), că muncile casnice sunt cele mai ușoare 
munci ( de la 31% la 25%).

Analiza experiențelor personale ale 
respondenților în domeniul discriminării  a 
scos în evidență faptul că în anul 2014 ca și 
în anul 2010, fiecare al treilea respondent  
a menționat că s-a confruntat cu o situație 
de discriminare în ultimii trei ani. Fiecare al 
cincilea respondent s-a simțit discriminat în 
ultimul an, iar fiecare al treilea  respondent 
a menționat că a fost martor la un caz de 
discriminare. În anul 2014, comparativ cu 
rezultatele cercetării din anul 2010, a sporit 
ponderea respondenților discriminați în ul-
timul an  la policlinică, la magazin, la școală,  
și s-a redus ponderea persoanelor discri-
minate la primărie, poliție, locul de muncă.  
Majoritatea cazurilor de discriminare s-au 
manifestat prin jignirea persoanei cu cuvin-
tele,  amenințarea și intimidarea persoanei,  
alungarea persoanei din încăpere. Persoa-
nele care au discriminat în mare parte erau 
bărbați și reprezentau o instituție, cum ar fi 
policlinica, locul de muncă, magazinul , pri-
măria sau școala. 

Comparativ cu anul 2010, în anul 2014 a 
sporit ponderea respondenților  martori la un 
act de discriminare care au manifestat deza-
probare față de persoana care a discriminat. 
Circa 2/3 din respondenți consideră că per-
soanele care discriminează trebuie pedepsite 
prin amendare, pedepse penale, despăgubiri, 
muncă în folosul comunității.

Cercetarea experților  a scos în evidență  
și anumite recomandări practice  orientate 
spre diminuarea fenomenului discriminării 
grupurilor dezavantajate.  Astfel, în viziunea 
experților, pentru a mări gradul de echitate 
a tuturor grupurilor de persoane   supuse 
discriminării sunt necesare următoarele mă-
suri: 

• Modificarea Legii cu privire la asigura-
rea egalității prin includerea la art. 1 
a criteriilor protejate: origine socială, 
avere, orientare sexuală, identitate se-
xuală și starea sănătății;

• Includerea în Codul Contravențional, a 
unui spectru  mai larg de fapte discrimi-
natorii care urmează a fi sancționate, și 
anume: segregare rasială, instigare la 
discriminare, victimizare și faptele de 
hărțuire în câmpul muncii de către alte 
persoane decât angajatorul; 

• Modificarea statutului consiliului 
anti-discriminare  prin atribuirea 
competenței de a aplica sancțiuni pen-
tru fapte de discriminare;  

• Stabilirea unor sancțiuni mai mari  pen-
tru autoritățile publice pentru neexe-
cutarea deciziilor Consiliului anti-dis-
criminare;

• Elaborarea unui mecanism  alternativ  
de monitorizare a implementării  Legii 
privind egalitatea. Implicarea activă a 
sectorului asociativ, și în particular a  
ONG-urilor active în monitorizarea im-
plementării Legii privind egalitatea  în 
vederea   responsabilizării  guvernului 
central și  administrației publice locale 
privind  aplicarea în practică a preve-
derilor Legii. 

• Promovarea drepturilor omului ca va-
loare la nivel național și local  intru for-
marea unei mentalități democratice  și 
abilitarea și  consolidarea capacităților 
grupurilor vulnerabile  la discriminare 
în vederea  implicării lor  mai active 
în  promovarea și apărarea propriilor 
drepturi. 

• Implicarea mass media centrale și lo-
cale, în particular a posturilor de tele-
viziune în   eliminarea stereotipurilor 
și combaterea discriminării prin pro-
movarea imaginii pozitive a grupu-
rilor  dezavantajate  și   informarea 
populației  despre fenomenul discrimi-
nării si efectele negative pe care le are 
acesta  asupra societății  in întregime. 

Totodată, experții au venit  cu propu-
neri specifice orientate spre  prevenirea 
discriminării anumitor grupuri de persoane 
dezavantajate. Astfel, în vederea  reducerii 
discriminării persoanelor cu dizabilități, 
experții au venit cu următoarele recoman-
dări:
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• Implicarea mai activă a persoanelor cu 
dizabilități în promovarea și apărarea 
drepturilor proprii prin   capacitarea 
lor, susținerea  grupurilor de  auto-
reprezentați și  implicarea nemijlocită 
în  organele de luare a deciziilor ( con-
silii locale, raionale, parlament etc.). 

• Asigurarea accesului persoane-
lor cu dezabilități  la educație prin 
îmbunătățirea cadrului normativ  și 
politicilor în domeniul educației incluzi-
ve;  dezvoltarea unui mediu pozitiv de 
învățare; dezvoltarea și prestarea  calita-
tivă a serviciilor de suport educațional;  
asigurarea accesibilității mediului fi-
zic pentru  toți copii, inclusiv cei cu  
dizabilități locomotorii; capacitarea ma-
nagerilor școlari ,  pedagogilor, cadrelor 
didactice de sprijin, psihologilor etc.  în 
domeniul educației incluzive; organiza-
rea unor activități  de comunicare/in-
formare la nivel de comunitate privind 
necesitatea incluziunii educaționale a 
copiilor cu dizabilități în instituțiile de 
învățământ din comunitate.

• Asigurarea accesului persoanelor cu 
dezabilități la muncă prin îmbunătățirea 
legislației fiscale și crearea de facilități 
pentru angajatori;  susținerea între-
prinderilor de către administrația pu-
blică locală la adaptarea rezonabilă a 
locului de muncă pentru persoanele 
cu dizabilități; asigurarea persoane-
lor cu dizabilități cu cursuri de forma-
re profesională; schimbarea atitudinii 
angajatorilor  față de persoanele cu 
dezabilități. 

•  Adoptarea normativelor de utilizare a 
modurilor alternative de comunicare în 
sistemul Braille, varianta sonoră și lim-
bajul mimico-gestual.

• Asigurarea implementării prevederilor 
legislative cu privire la accesul deplin 
al persoanelor cu dizabilități la clădirile 
de infrastructură socială

• Asigurarea dreptului persoanelor cu 
dizabilități  de  vorbire și de auz  la 
servicii de urgență prin schimbarea 
modalității de apelare - inclusiv prin 
mesaje telefonice.

• Promovarea de către mass media a  ro-
lurilor valorizante ale persoanelor cu 
dezabilități. Emisiunile televizate nu 
trebuie să provoace milă, ci  mai cu-
rând respect față de aceste persoane. 

În  vederea reducerii discriminării persoa-
nelor LGBT, experții  propun următoarele mă-
suri:

• Investigarea adecvată a cazurilor de 
hărțuire și a crimelor de ură comise 
față de persoanele LGBT  și penalizarea 
lor în conformitate cu legislația în vi-
goare. Asigurarea publicității cazurilor 
de hărțuire sexuală și a  modalității de 
soluționare a acestora.

• Implicarea mai activă a statului în  asi-
gurarea drepturilor persoanelor LGBT 
și în  combaterea discriminării lor.

• Educarea atitudinii tolerante a 
populației față de persoanele LGBT  
prin a) organizarea unor  emisiuni  de 
dezbateri  privind orientarea sexua-
lă la care vor fi invitate să participe 
persoane deschise, care vor  promo-
va  diversitatea și toleranța  sau chiar  
persoane publice care sunt de alta ori-
entare sexuală; b) introducerea cursu-
rilor de educație  sexuală, diversitate și 
toleranță   în instituțiile de învățământ 
medii și superioare și c) organizarea 
unor cursuri  de instruire  pentru me-
dici , profesori  organele de poliție, po-
liticieni,  cu privire la orientarea sexua-
lă /sexualitate.

• Schimbarea atitudinii mass-media față 
de persoanele LGBT prin  modificarea  
cadrului legal al presei în conformitate 
cu Legea privind egalitatea  și  instrui-
rea jurnaliștilor.   

.
În vederea diminuării discriminării persoa-

nelor  HIV+,  experții au propus următoarele 
măsuri:

• Elaborarea și implementarea unui me-
canism alternativ de  monitorizare a 
implementării Legii privind infecția HIV  
prin implicarea  ONG-urilor în domeniu 
în acest proces. 

• Educarea atitudinii tolerante , în spe-
cial a tineretului, față de persoane-
le care trăiesc cu HIV prin cursuri de 
promovare a modului sănătos de viață 
și a toleranței în școli, licee, colegii și  
universități.

• Reducerea atitudinii discriminatorii a 
lucrătorilor medicali față de persoane-
le cu HIV prin: a) asigurarea a 100% din 
instituțiile medicale cu echipament/ 
materiale de protecție necesare în ve-
derea prevenirii personalului medical 
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de infectarea cu HIV și reducerii fricii 
acestora față de persoanele cu HIV; b) 
îmbunătățirea cunoștințelor persona-
lului medical despre căile de infectare 
și mijloacele de prevenire a infectării 
cu HIV, precum și despre tratamentul 
HIV; c) informarea personalului medi-
cal despre sancțiunile prevăzute în caz 
de discriminare în instituțiile medicale 
și aplicarea acestor sancțiuni în cazuri-
le de discriminare. 

• Îmbunătățirea accesului persoanelor 
cu HIV la educație prin: a) diminuarea 
atitudinii discriminatorii a pedagogilor 
și elevilor față de persoanele cu HIV; 
b) ridicarea nivelului de cunoștințe a 
pedagogilor, elevilor și părinților aces-
tora despre căile de transmitere a in-
fecției HIV și modalitățile de prevenire 
a infectării cu HIV; c) introducerea în 
școli a cursului de promovare a mo-
dului sănătos de viață, care să includă 
aspecte ce țin de căile de transmitere 
și de prevenire a HIV; d) informarea 
directorilor instituțiilor de învățământ 
despre drepturile persoanelor cu HIV 
și măsurile de sancționare în caz de 
nerespectare a acestora; e) sancțio-
narea lucrătorilor din domeniul edu-
cației care nu respectă principiul con-
fidențialității și manifestă atitudine 
discriminatorie față de persoanele cu 
HIV.

• Asigurarea dreptului persoanelor cu 
HIV la un loc de muncă prin: a) susți-
nerea angajatorilor în elaborarea unor 
politici ale întreprinderilor/instituțiilor 
în domeniul HIV/SIDA; b) promovarea 
și asigurarea drepturilor angajaților cu 
HIV la locul de muncă; c) asigurarea ac-
cesului angajaților la informația despre 
serviciile de consiliere și testare volun-
tară la HIV, tratamentul antiretroviral 
și acordarea de suport persoanelor 
cu HIV; d) asigurarea confidențialității 
datelor despre starea sănătății angaja-
ților, inclusiv a celor cu HIV, și crearea 
condițiilor necesare pentru prevenirea 
discriminării persoanelor cu HIV la lo-
cul de muncă.

În cazul persoanelor de etnie romă,   
experții  consideră că sunt necesare   urmă-
toarele  măsuri în vederea prevenirii discrimi-
nării lor:

• Elaborarea unui nou  Plan de acțiuni 
privind susținerea populației de etnie 
romă din RM pentru perioada 2016- 
2020  și  alocarea de către Guvern a 
surselor financiare necesare  pentru 
susținerea implementării lui.

• Identificarea posibilităților bugetare  
de susținere în continuare a mediato-
rilor din comunitățile de romi.

• Asigurarea accesului persoanelor de 
etnie romă la educație prin  promova-
rea educației  timpurii în mediul fami-
liilor rome,  asigurarea programelor de 
meditație  pentru elevii de etnie romă 
cu probleme de învățare, asigurarea ac-
cesului elevilor de etnie romă la sursele 
financiare din Fondul pentru Educație 
incluzivă,  crearea unor oportunități de 
instruire extracuriculare pentru persoa-
nele rome care nu au avut șansa de a 
învăța în școlile de masă și care doresc 
să-și continue studiile la școli vocaționale 
sau să se angajeze în câmpul muncii. 

• Asigurarea dreptului  la muncă a per-
soanelor de etnie romă prin promova-
rea unor programe de abilitare econo-
mica a romilor  si de angajare in câmpul 
muncii.

• Promovarea  prin intermediul mass me-
dia, în special a posturilor de televiziu-
ne, a  valorilor culturale ale persoane-
lor de etnie romă și a imaginilor valori-
zante ale reprezentanților acestei etnii  
în vederea  eliminării stereotipurilor 
existente în societate și în consecință a 
discriminării lor. 

Pentru asigurarea  șanselor egale dintre 
femei și bărbați și eliminarea discriminării, 
experții consideră că sunt necesare următoa-
rele măsuri:

• Susținerea participării  mai active a  fe-
meilor în procesul de luare a  deciziilor 
prin creșterea reprezentării femeilor în 
domeniile politice și publice.

• Asigurarea echitabilă a drepturilor  
femeilor și bărbaților în domeniul 
protecției sociale prin: îmbunătățirea 
participării bărbaților în distribuirea 
responsabilităților familiale (de exem-
plu, de îngrijire a copilului părăsit), ofi-
cializarea rolului de îngrijire a femeilor, 
reducerea disparităților dintre valoarea 
pensiilor, reducerea fenomenului femi-
nizării în domeniul protecției sociale.
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• Asigurarea șanselor egale  pentru fe-
mei și bărbați  în domeniul muncii prin 
a) crearea condițiilor egale  de munca 
pentru femei și bărbați etc.; b) numi-
rea in funcții a femeilor in instituțiile  
care pana in prezent se considera a 
fi doar pentru bărbați; c) reducerea 
discrepanțelor dintre salariile bărbaților 
și femeilor, d) abilitarea economică a 
femeilor din mediul rural, e) integra-
rea dimensiunii de gen în politicile de 
migrație. 

• Asigurarea echității de gen în domeniul 
ocrotirii sănătății prin: includerea di-
mensiunii de gen în politicile sectoriale 
de sănătate,  îmbunătățirea factorilor 
socioeconomici care duc la mortalita-
tea maternă a femeilor din mediul ru-
ral,  asigurarea unui mediu fizic și social 
inofensiv pentru reducerea  cauzelor 
externe de deces a bărbaților ( traume, 
accidente, suicide), dezvoltarea unor 

programe psiho-sociale de prevenire și 
combatere a factorilor de risc asociați 
cu comportamentele  ce țin de sănăta-
te ( în special abuzul de alcool). 

• Asigurarea echității de gen în dome-
niul educației prin includerea dimen-
siunii de gen în politicile sectoriale  
de educației,  reducerea feminizării 
domeniului educație, implementa-
rea unor programe educaționale care  
susțin  egalitate de gen și promovarea 
relațiilor de parteneriat  între femei și 
bărbați la nivel de familie și în viața so-
cială. 

• Organizarea unor campanii de  sensibi-
lizare și educație a populației în ceea ce 
privește  dimensiunea de gen.  Promo-
varea imaginii pozitive a femeii și a băr-
batului, precum și distribuțiile de rol  în 
viața de familie,  combaterea utilizării 
imaginilor sexiste  în industriile de mar-
keting și publicitate. 


