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SUMAR EXECUTIV  

În ultimii ani Guvernul a întreprins mai multe eforturi pentru a îmbunătăţi 

cadrul juridic şi instituţional de prevenire şi combatere a discriminării. 

Prezentul studiu examinează dacă atitudinile şi percepțiile polițiștilor s-au 

schimbat în urma acestor iniţiative. De asemenea, studiul analizează 

măsura în care aceste percepţii şi atitudini diferă în funcţie de regiune. 

Constatările şi recomandările ar putea constitui baza unor iniţiative 

complexe de conştientizare a polițiștilor cu privire la principiului egalităţii 

şi nediscriminării. 

Activitatea de elaborare a raportului cu privire la evaluare a gradului de 

acceptare și toleranță a polițiștilor care își exercită atribuțiile în vederea 

asigurării supravegherii persoanelor aflate în izolatoarele de detenție 

provizorie în Republica Moldova a fost realizată prin aplicarea metodelor 

cantitative şi calitative de cercetare. Datele cantitative au fost extrase din 

chestionarele de preevaluare a cunoștințelor polițiștilor completate în 

cadrul instruirilor desfășurate de către Institutul pentru Drepturile Omului 

din Moldova. Eșantionul de persoane chestionate include 80 de 

colaboratori de poliție cu funcție de execuție de supraveghere, inclusiv 

escortare, a persoanelor  în cadrul izolatoarelor de detenție provizorie, 40 

de șefi adjuncți / șefi SMO  a Inspectoratelor de Poliție și 20 de felceri din 

cadrul izolatoarelor de detenție provizorie.  

Raportul facilitează răspunsul la identificarea percepţiei şi atitudinii 

colaboratorilor de poliție; specificul acestor percepţii în funcţie de 

regiunea țării; grupurilor cel mai frecvent stigmatizate sau excluse în 

diferite regiuni ale ţării; priorităţile de intervenție pentru autorităţi şi 

societatea civilă în regiuni. 

Sondajul identifică grupurile de risc care sunt în custodia poliției, precum 

și grupurile vulnerabile în calitate de coleg de serviciu. Gradația de la 1 la 5 

cuprinsă în chestionarele de intervievare, permite încadrarea după cum 

urmează: 5 – acceptare, 3 – toleranță, 1 – respingere. Astfel, sunt 

elucidate comparativ tendinţele discriminatorii și distanța socială în 

funcție de regiune și vârsta respondenților. Metoda calitativă constă în 

analiza interacțiunii dintre indicatorii cantitativi și contextul național cu 

privire la discriminare ce vizează direct sau indirect colaboratorii de 

poliție.  



 

Cercetarea relevă ca „sub pragul de toleranță” sunt următoarelor grupuri 

sociale: utilizatorii de droguri injectabile, comunitatea LGBT, persoanele cu 

dizabilităţi mentale, persoanele care trăiesc cu HIV, musulmani, alte religii 

minoritare, persoanele de culoare, romii, evreii, persoane cu dizabilități 

locomotorii și senzoriale. Deşi gradul de acceptare faţă de grupurile 

menţionate diferă în funcţie de regiune, tendinţele discriminatorii sunt 

similare în toate regiunile.  

Din analiza rezultatelor sondajelor de opinie reiese că în zona Nord a ţării 

gradul de acceptare a populaţiei faţă de grupurile vulnerabile este mai 

înalt, comparativ cu celelalte regiuni. Cu toate acestea, în regiune persistă 

nivelul diminuat de acceptare a grupurilor menţionate, similar cu 

tendinţele identificate în celelalte regiuni.  

Cu referire la regiunea Sud se constată că colaboratorii de poliție sunt mai 

puţin toleranți cu precădere asupra persoanelor de culoare, apartenență 

etnică sau religioasă, dizabilitate, utilizatorii de droguri injectabile și LGBT. 

Datele dezagregate pe criteriu de vârstă, permite observarea tendințelor 

stereotipice sau cu prejudecată. Circumstanțe ce urmează a fi utilizate la 

identificarea necesităților și acțiunilor eficiente în prevenirea abuzurilor, 

discriminării sau relelor tratamente.  

În consecință, este necesar de a desfășura activităților de instruire 

continuă și de inițiere a colaboratorilor de poliție în domeniul 

infracțiunilor motivate de ură, discriminare, prevenirii relelor tratamente 

și alte drepturi conexe. Altă recomandare este de a realiza ședințe de 

sensibilizare și de schimb de experiență comune între colaboratorii de 

poliție și organizațiile ce reprezintă persoanele din grupurile de risc, cu 

precădere după cum urmează:  utilizatorii de droguri injectabile, 

comunitatea LGBT, persoanele cu dizabilităţi mentale, persoanele care 

trăiesc cu HIV, musulmani, alte religii minoritare, persoanele de culoare, 

romii, evreii, persoane cu dizabilități locomotorii și senzoriale. 

 

 

 

 



 

CAPITOLUL I.  

Atitudinile şi percepţiile colaboratorilor de poliție din regiunea Sud 

Centru 

Analiza răspunsurilor respondenţilor din regiunea Sud Centru relevă 

tendinţe de discriminare faţă de următoarele grupuri sociale: utilizatorii 

de droguri injectabile, comunitatea LGBT, persoanele cu dizabilităţi 

mentale, persoanele care trăiesc cu HIV, musulmani, alte religii minoritare, 

persoanele de culoare, romii, evreii, persoane cu dizabilități locomotorii și 

senzoriale. 

Astfel, gradul de acceptare a populaţiei din regiunea Sud Centru a ţării, 

faţă de deținuții persoane cu dizabilități mentale este cu indexul 2,2 care 

se plasează sub pragul de toleranță (indexul 3). Totodată, colaboratorii cu 

vârsta după 35 sunt mai deschiși pentru un coleg cu deficiențe mentale, 

însă cu indexul 2,7 în continuare este sub prag.  

Atitudinile respondenţilor sunt examinate mai jos, fiind comparat cu 

nivelul de acceptare a persoanelor care nu sunt asociate cu un anumit 

grup. Acest fapt oferă posibilitatea de a aprecia comparativ răspunsurile 

oferite de respondenți cu referire la gradul de acceptare pe scara de la 1 la 

5. 

 

 

3.5
3.35

2.2
2.5

4
4.3

2.2

2.71

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

respondenți <35 ani respondenți >36 ani

Deținut, fără un criteriu asociat

Supravegherea/Interacțiunea cu 
deținut, persoană cu dizabilități 
mentale

Coleg de serviciu, fără un criteriu
asociat

Coleg de serviciu cu dizabilitate
mentală



 

Cel mai respins grup de către colaboratorii de poliție sunt utilizatorii de 

droguri, indexați cu 2,4 în calitate de deținuți și 2,2 în calitate de coleg de 

serviciu. Din răspunsurile oferite de respondenții din regiunea Sud Centru, 

rezultă o legătură cauzală între vârsta persoanei și gradul de respingere. 

Astfel, colaboratorii cu vârsta după 35 de ani, indexați cu 1,9 pentru 

persoana deținută și 1,7 pentru colegul de serviciu utilizator de droguri, 

sunt mai predispuși decât colegii săi sub 35 de ani de a respinge  

interacțiunea cu o persoană utilizatoare de droguri. 
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Nivelul de acceptare a persoanelor care trăiesc cu HIV este, de asemenea 

este redus sub pragul de toleranță, în mediu indexat cu 2,7 în calitate de 

deținut și 2,5 în calitate de coleg. Deși nu este conturat o diferență de 

percepție în funcție de vârsta respondentului, observăm un scădere a 

gradului de toleranță odată cu depășirea vârstei de 35 de ani. 
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Gradul de acceptare a colaboratorilor de poliție din regiunea Sud Centru a 

ţării faţă de persoanele LGBT este extrem de redus printre colaboratorii cu 

vârsta de după 35. Dinamica indică că o scădere bruscă de la indexul 

mediu de 2,7, care este aproape de gradul de toleranță,  la indexul 1,8 

care denotă un risc sporit de a fi respinse persoanele pe acest criteriu și 

predispunerea respondenților de a face tot posibilul pentru a evita 

prezența unei persoane LGBT. 
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Musulmanii reprezintă un alt grup care nu se bucură de un nivel adecvat 

de toleranță. Indexați cu 2,7, colaboratorii de poliție după vârsta de 35, 

sunt mai deschiși de a interacționa sau supraveghea un deținut de religie 

musulmană. Tot aceștia, sunt mai reticenți în tolerarea unui coleg 

musulman, fapt exprimat prin scăderea indexului de la 2,7 la 2,4. 

 

Minoritățile religioase cu indexul de toleranță 2,6 nu sunt tratate 

corespunzător de către colaboratorii sub vârsta de 35 de ani. Deși, 

deținuții de altă religie sunt percepuți de colaboratorii cu vârsta după 35 

de ani, ca fiind peste pragul de toleranță, cu indexul 3,4, aceștia sunt sub 

pragul de toleranță în calitate de coleg de serviciu, indexul 2,7. 
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Gradul de acceptare a romilor la prima vedere pare a fi la pragul de 

toleranță în rândurile polițiștilor după vârsta 35 și ușor sub pragul de 

toleranță la colaboratorii sub vârsta de 35. Indexul de 2,6 și 2,7 relevă 

atitudini negative vizavi de acceptarea romilor în calitate de coleg de 

serviciu.  

 

Persoanele de culoare sunt printre cele mai respinse grupe, prin urmare 

cele mai supuse riscului de a fi discriminate  în custodia poliției. 

Comparativ, tendința negativă este accentuată pentru colaboratorii sub 

vârsta de 35 de ani.  
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CAPITOLUL II. 

Atitudinile şi percepţiile colaboratorilor de poliție din regiunea Nord 

Centru 

Analiza răspunsurilor respondenţilor din regiunea Nord Centru relevă 

tendinţe de discriminare faţă de următoarele grupuri sociale: utilizatorii 

de droguri injectabile, comunitatea LGBT, persoanele cu dizabilităţi 

mentale, persoanele care trăiesc cu HIV, musulmani, alte religii minoritare, 

persoanele de culoare și romii.  

Astfel, gradul de acceptare a populaţiei din regiunea Nord Centru a ţării, 

faţă de deținuții persoane cu dizabilități mentale este cu indexul 2,4 care 

denotă deficiențe clare de intoleranță (indexul 3). Colaboratorii cu vârsta 

după 35 din regiunea de Nord Centru, sunt și mai puțin deschiși pentru un 

coleg cu deficiențe mentale, indexul mediu 2,2.  

Atitudinile respondenţilor sunt examinate mai jos, fiind comparat cu 

nivelul de acceptare a persoanelor care nu sunt asociate cu un anumit 

grup. Acest fapt oferă posibilitatea de a aprecia comparativ răspunsurile 

oferite de respondenți cu referire la gradul de acceptare pe scara de la 1 la 

5. 
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În regiunea de Nord Centru, cel mai respins grup de către colaboratorii de 

poliție sunt utilizatorii de droguri, indexați cu 2,4 în calitate de deținuți și 

2,1 în calitate de coleg de serviciu. Din răspunsurile oferite de respondenții 

din regiunea Nord Centru, se observă o descreștere nesemnificativă a 

gradului de toleranță odată cu înaintarea vârstei. Per ansamblu situația 

rămâne a fi gravă, poziționând utilizatorii de droguri în grupul de risc de a 

fi supuși discriminării.   
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Nivelul de acceptare a persoanelor care trăiesc cu HIV este redus sub 

pragul de toleranță, în mediu indexat cu 2,7 în calitate de deținut și 2,5 în 

calitate de coleg. Deși nu este conturat o diferență de percepție în funcție 

de vârsta respondentului, observăm scăderea gradului de toleranță odată 

cu depășirea vârstei de 35 de ani. 
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Gradul de acceptare a colaboratorilor de poliție din regiunea Nord Centru 

a ţării faţă de persoanele LGBT este redus printre colaboratorii de poliție. 

Dinamica nu denotă o diferență semnificativă în funcție de vârsta 

respondenților. Situația la acest capitol în Nordul țării este mai puțin gravă 

decât situația în Sudul țării, însă se menține riscul de a se altera și de a 

plasa persoanele în grupul de persoane respinse categoric.   

 

Indexul de toleranță a musulmanilor în calitate de deținuți în regiunea de 

Nord Centru, este 3. Acest fapt ne permite să concluzionăm asupra 

faptului că polițiștii sunt mai puțin predispuși spre a discrimina acest grup. 

Acest fapt nu este relevant pentru tolerarea acestora în calitate de coleg 

de serviciu, indexul în această situație fiind 2,4.  
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Minoritățile religioase cu indexul 3, per ansamblu sunt tolerate la nivel de 

percepție de către colaboratorii de poliție. Deși situația în Nordul țării este 

mai bună, în categoria de respondenți după 35 ani se înregistrează indexul 

de 2,7 vizavi de a deținuți, fapt ce se plasează sub pragul de toleranță.  
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Gradul de acceptare a romilor la prima vedere pare a fi la pragul de 

toleranță în rândurile polițiștilor. În același timp, angajații nu ar tolera 

relațiile colegiale cu aceștia, indexul fiind sub 2,7.  

 

 

Persoanele de culoare în regiunea de Nord Centru sunt mai puțin în 

grupul de risc de a fi supuse discriminării, per ansamblu fiind percepute 

pozitiv. O derogare se constată cu referire la supravegherea deținuților de 

către colaboratorii de poliție după vârsta de 35 de ani, indexul fiind de 2,6 

– sub pragul de toleranță.  
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CONCLUZII 

În calitate de persoane deținute, prezentul raport constată un grad scăzut 

de toleranță a următoarelor grupuri sociale: utilizatorii de droguri 

injectabile, comunitatea LGBT, persoanele cu dizabilităţi mentale, 

persoanele care trăiesc cu HIV, musulmani, alte religii minoritare, 

persoanele de culoare și romii. În același timp, este necesar de a lua în 

considerare nu doar indexul elaborat (unde 1 reprezintă respingere, 3 

toleranță și 5 acceptare), dar și compararea răspunsurilor oferite de 

respondenți cu grupul de control (femei, bărbați) care nu este însoțit de 

un criteriu asociat. Prin urmare, constatăm că apariția unui criteriu asociat 

imediat reduce gradul de toleranță a colaboratorilor de poliție. Deşi gradul 

de acceptare faţă de grupurile menţionate diferă în funcţie de regiune, 

tendinţele discriminatorii sunt similare în toate regiunile.   

 

Totodată, datele dezagregate pe criteriu de vârsta a respondenților indică 

comparativ asupra unui grad mai scăzut de toleranță a colaboratorilor față 

de deținuți, după cum urmează:  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Deținuți
Sud Centru; <35 de ani Nord Centru; <35 de ani

Sud Centru; >36 de ani Nord Centru; >36 de ani



 

Regiunea Sud Centru, până la 35 
de ani 

Regiunea Nord Centru, până la 
35 de ani 

- Utilizatorii de droguri injectabile 
- Persoanele cu dizabilități mentale 
- Persoanele de culoare 
- Romii 
- Musulmani 
- Alte religii minoritare 
-  

- Comunitatea LGBT 
 

Regiunea Sud Centru, după 35 de 
ani 

Regiunea Nord Centru, până la 
35 de ani 

- Comunitatea LGBT  
- Moldoveni 
 

- Persoanele de culoare 
- Musulmani 
- Alte religii minoritare 
- Persoanele cu dizabilități 
 

 

Raportul constată că gradul de toleranță este și mai redus în contextul în 

care grupul asociat ar pretinde să fie coleg de serviciu. După cum a fost 

menționat mai sus, acesta urmează a fi analizat în raport cu grupul de 

control (bărbați, femei) care nu este asociat decât cu genul persoanei. 

Astfel, concluzionăm că următoarele grupuri sunt expuse unui risc sporit 

de a fi discriminați: utilizatorii de droguri injectabile, comunitatea LGBT, 

persoanele cu dizabilităţi mentale, persoanele care trăiesc cu HIV, 

musulmani, alte religii minoritare, persoanele de culoare, romii, evreii, 

persoane cu dizabilități locomotorii și senzoriale. 



 

 

Datele dezagregate pe criteriu de vârsta a respondenților cu referire la 

acceptarea grupului asociat în calitate de coleg de serviciu, comparativ 

indică asupra unui grad mai scăzut de toleranță a colaboratorilor după 

cum urmează:  

Regiunea Sud Centru, până la 35 
de ani 

Regiunea Nord Centru, până la 
35 de ani 

- Persoanele de culoare 
- Evrei 
- Musulmani 
- Religii minoritare 
- Persoane cu dizabilități 
- Utilizatorii de droguri injectabile 

- Comunitatea LGBT 
 

Regiunea Sud Centru, după 35 de 
ani 

Regiunea Nord Centru, până la 
35 de ani 

- Utilizatorii de droguri injectabile 
- Comunitatea LGBT  
- Persoanele de culoare 
- Religii minoritare 

- Romi 
- Evrei 
- Persoanele cu dizabilități mentale 
- Persoane care trăiesc cu HIV 
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RECOMANDĂRI 

 Desfășurarea activităților de instruire continuă și de inițiere a 

colaboratorilor de poliție în domeniul infracțiunilor motivate de ură, 

discriminare, prevenirii relelor tratamente și alte drepturi conexe. 

 Includerea instruirii obligatorii la Academia de Poliție cu referire la 

infracțiunile motivate de ură, discriminare, prevenirea relelor 

tratamente și în alte drepturi conexe. 

 Realizarea ședințelor de sensibilizare și schimb de experiență comune 

între colaboratorii de poliție și organizațiile ce reprezintă persoanele din 

grupurile de risc, cu precădere după cum urmează:  utilizatorii de 

droguri injectabile, comunitatea LGBT, persoanele cu dizabilităţi 

mentale, persoanele care trăiesc cu HIV, musulmani, alte religii 

minoritare, persoanele de culoare, romii, evreii, persoane cu dizabilități 

locomotorii și senzoriale 

Recomandări specifice pentru regiunea Sud Centru 

○ Deoarece regiunea Sud este mai puţin tolerantă comparativ cu cealaltă 

regiune, sunt imperative măsurile de sensibilizare cu referire la acceptarea 

persoanelor, cu precădere asupra neadmiterea discriminării pe criteriu de 

culoarea pielii, apartenență etnică sau religioasă, dizabilitate, utilizatorii 

de droguri injectabile și LGBT. 

Recomandări specifice pentru regiunea Nord Centru: 

○ O atenţie deosebită trebuie acordată pe eliminarea stigmei şi a 

stereotipurilor faţă de populaţia de etnie romă, persoanelor LGBT și 

persoanelor cu dizabilități mentale. 

○  Sensibilizarea colaboratorilor de poliție cu privire la dreptul la sănătate 

a persoanelor care trăiesc cu HIV și utilizatorii de droguri injectabile. 

 


