
Cadrul legal al Republicii Moldova 
privind asigurarea egalităţii de şanse, 
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Cadrul legal al Republicii Moldova 
privind asigurarea egalităţii

► Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi nr. 5-XVI din 09.02.2006;

► Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr. 121 
din 25.05.2012; 

► Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare faţă de femei (CEDAW) ;

► Programul Naţional de asigurare a egalităţii de 
gen în Republica Moldova pentru anii 2010-2015 ;

► Strategia de dezvoltare a ţării, obiectiv 3 
‘Asigurarea egalităţii de şanse pentru bărbaţi şi 
femei’.



Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi

Nr.5-XVI  din 09.02.2006

Scopul legii: asigurarea egalităţii drepturilor
egale de către femei şi bărbaţi în sfera politică,
economică, socială, culturală şi în alte sfere ale
vieţii, drepturi garantate de Constituţia RM, în
vederea prevenirii tuturor formelor de
discriminare după criteriul de sex. În sensul
prezentei legi prin egalitate de şanse între femei
şi bărbaţi se înţelege luarea în considerare a
capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale
persoanelor de sex masculin şi, respectiv,
feminin şi tratamentul egal al acestora.



Egalitatea între femei şi bărbaţi 

Este un drept fundamental, o valoare comună a UE,

şi o condiţie necesară pentru realizarea obiectivelor

UE de creştere economică, ocupare a forţei de

muncă şi a coeziunii sociale. Aceste aspecte vizează

accesul la ocuparea forţei de muncă, egalitatea

salarială, protecţia maternităţii, concediul parental,

asigurările sociale şi profesionale, securitatea

socială, sarcina probei în cazurile de discriminare şi

de auto-ocupare a forţei de muncă.



Legea cu privire la asigurarea egalităţii  
Nr.121 din 25.05.2012

Scopul legii : prevenirea şi combaterea

discriminării, precum şi asigurarea egalităţii

tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii

Moldova în sferele politică, economică, socială,

culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de

rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă,

religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate,

opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu

similar.



Formele grave ale 
discriminării (art.4)

a) promovarea sau practicarea discriminării de către
autorităţile publice;

b) susţinerea discriminării prin intermediul mijloacelor de
informare în masă;

c) amplasarea mesajelor şi simbolurilor discriminatorii în
locurile publice;

d) discriminarea persoanelor pe baza a două sau mai multe
criterii;

e) discriminarea săvîrşită de două sau mai multe persoane;

f) discriminarea săvîrşită de două sau mai multe ori;

g) discriminarea săvîrşită asupra unui grup de persoane;

h) segregarea rasială.



Modalităţi de eliminare a 
discriminării (art.5)

a) prevenirea oricăror fapte discriminatorii prin instituirea
unor măsuri speciale, inclusiv a unor măsuri pozitive de
protecţie a persoanelor aflate în condiţii dezavantajoase
faţă de alte persoane. Măsurile pozitive se vor aplica pînă
la instituirea egalităţii şi includerea socială a persoanelor
sau grupurilor de persoane aflate într-o poziţie
dezavantajată faţă de alte persoane;

b) medierea prin soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor
apărute în urma săvîrşirii faptelor discriminatorii;

c) sancţionarea comportamentului discriminatoriu;

d) repararea prejudiciului material şi moral cauzat ca urmare a
actului de discriminare.



Se interzice discriminarea în 
câmpul muncii (art.7)

Se interzice orice deosebire, excludere, restricţie

sau preferinţă pe baza criteriilor stabilite de

prezenta lege, care au drept efect limitarea sau

subminarea egalităţii de şanse sau tratament la

angajare sau concediere, în activitatea

nemijlocită şi în formarea profesională.

Interzicerea discriminării pe bază de orientare

sexuală se va aplica în domeniul angajării în

muncă şi al ocupării forţei de muncă.



Se interzice discriminarea privind accesul la 

serviciile şi bunurile publice (art.8)

a) serviciile oferite de autorităţile publice;

b) serviciile de asistenţă medicală şi alte servicii de
sănătate;

c) serviciile de protecţie socială;

d) serviciile bancare şi financiare;

e) serviciile de transport;

f) serviciile culturale şi de agrement;

g) vînzarea sau închirierea de bunuri mobile sau
imobile;

h) alte servicii şi bunuri disponibile publicului.



Se interzice discriminarea în domeniul 
invăţământului (art.9)

Instituţiile de învăţămînt asigură respectarea
principiului nediscriminării: a) prin oferirea
accesului la instituţiile de învăţămînt de orice tip
şi nivel; b) în procesul educaţional, inclusiv la
evaluarea cunoştinţelor acumulate; c) în
activitatea ştiinţifico-didactică; d) prin elaborarea
de materiale didactice şi programe de studii; e)
prin informarea şi instruirea cadrelor didactice
privind aplicarea metodelor şi mijloacelor de
prevenire a actelor de discriminare şi de sesizare
a autorităţilor competente.



Subiecţii cu atribuţii de prevenire şi 
combatere a discriminării (art.10)

1. Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea 

discriminării şi asigurarea egalităţii; 

2. Autorităţile publice; 

3.  Instanţele judecătoreşti.



Competenţa autorităţilor publice

Autorităţile publice examinează plîngerile

persoanelor care se consideră a fi victime ale

discriminării; coordonează activitatea în domeniul

combaterii discriminării a structurilor descentralizate

şi desconcentrate; contribuie la educarea şi

sensibilizarea populaţiei în vederea interzicerii

discriminării în domeniile de competenţă; exercită

alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în domeniu.



Răspunderea pentru faptele de 
discriminare

Răspunderea poate fi disciplinară, civilă, contravenţională şi penală,
conform legislaţiei în vigoare. Victima discriminării trebuie să înainzeze
o acţiune în instanţa de judecată şi să solicite:

a) stabilirea faptului încălcării drepturilor sale;

b) interzicerea încălcării în continuare a drepturilor sale;

c) restabilirea situaţiei anterioare încălcării drepturilor sale;

d) repararea prejudiciului material şi moral ce i-a fost cauzat, precum şi
recuperarea cheltuielilor de judecată;

e) declararea nulităţii actului care a condus la discriminarea sa.

Sarcina probaţiunii îi revine persoanei care înaintează o acţiune în
instanţa de judecată trebuie să prezinte fapte care permit prezumţia
existenţei unui fapt de discriminare. Sarcina de a proba că faptele nu
constituie discriminare revine pîrîtului, cu excepţia faptelor ce atrag
răspundere penală.



Statistica Gender 2011

Cota mandatelor deţinute de femei în Parlament,    25,7

Procentul de femei din totalul populaţiei                   51,9

Procentul de femei din populaţia activă                     48,9

Femei-manageri şi înalţi funcţionari în administraţia publică 

şi unităţile economice şi sociale,                                39,4

Femei în ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, 66,1

Cota salariului mediu al femeilor din salariul mediu al 
bărbaţilor,                                                                  87,8



Mulţumesc pentru atenţie!!!


