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DECIZIE 
din 1 iulie 2016 
cauza nr. 412/16 
 (V.V.vs. S.O.) 

privind pretinsa discriminare în cîmpul muncii pe criteriu de apartenență politică 
 

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, la ședințele de 
deliberări din 12 mai 2016, 21 iunie 2016 și 1 iulie 2016, 
a examinat cauza nr: 412/16, și, analizînd susţinerile scrise şi verbale ale  
petiţionarei: dna V.V., Secretara Consiliului local Corjova, 
reclamatului: dl S.O., Primarul comunei Corjova,  
cu privire la pretinsa discriminare în cîmpul muncii pe criteriu de apartenență politică  
a deliberat cu privire la următoarele: 

 
I.  Actele de procedură îndeplinite 

1.1 La data de 12.04.2016, Consiliul a primit și a înregistrat plîngerea dnei V.V.(f.d.1-7), în baza 
căreia a demarat examinarea cauzei nr. 412/16.  

1.2 La data de 18.04.2016, prin scrisoarea nr. 03/0287, Consiliul a înștiințat petiționara despre 
data și locul desfășurării ședinței de audieri, concomitent fiindu-i explicată procedura 
examinării plîngerii în fața Consiliului (f.d. 8).  

1.3 La data de 18.04.2016, prin scrisoarea nr.03/0288, Consiliul a solicitat reclamatului să 
prezinte explicațiile sale în legătură cu faptele care formează obiectul plîngerii. Totodată, a 
înștiințat reclamatul despre data și locul desfășurării ședinței de audieri, concomitent fiindu-i 
explicată procedura examinării plîngerii în fața Consiliului (f.d. 9).  

1.4 La data de 05.05.2016, Consiliul a recepționat unele copii de pe documente prezentate de 
reclamat, fiind anexate la materialele dosarului (f.d.10-14). 

1.5 La data de 10.05.2016, membrul−raportor a depus demers de prelungire a termenului (f.d.  
15). 

1.6 La data de 13.05.2016, Consiliul a examinat în ședință publică plîngerea petiționarei. 
   
II. Admisibilitatea obiectului plîngerii 

2.1 Plîngerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalității și 
nu ridică excepții de inadmisibilitate prevăzute de art. 14 din aceeași lege. Reclamatul nu a 
ridicat excepții de inadmisibilitate. 
  
III. Obiectul plîngerii 

3.1 Petiționara invocă discriminare şi hărţuire în cîmpul muncii din partea primarului, manifestată 
prin neevaluarea performanțelor și privarea de premiul unic în legătură cu sărbătoarea de 8 
martie, pe criteriu de apartenență politică.   
 
IV. Susținerile părților 

Alegațiile petiționarei 
4.1 În fapt, petiționara comunică că din anul 2011 activează în calitate de secretar al consiliului 

local Corjova, r-nul Dubăsari. În vara anului 2015 s-au desfăşurat alegeri locale, primar al 
comunei Corjova a fost ales pentru al II-lea mandat dl S.O. cu care au avut viziuni politice 
diferite în campania electorală.  

4.2 Petiţionara susţine că primarul a început să o intimideze prin diverse acțiuni. Astfel, prin 
decizia Consiliului local Corjova nr. 07/07 din 17.12.2012 primarul, în calitate de evaluator al 
secretarului Consiliului local, a ignorat prevederile legale și nu a evaluat funcționarul. Ca 
rezultat, prin dispoziţia primarului nr. 23 din 21.03.2016 s-a dispus, în baza raportului de 
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evaluare, acordarea unui spor la salariu doar funcționarilor evaluați, respectiv petiţionara nu 
a beneficiat de acest spor, care ar fi fost aproximativ 2200 lei. Totodată, în legătură cu 
sărbătoarea de 8 martie, primarul a dispus, prin dispoziţia nr. 20, să acorde prime în 
mărimea unui salariu de funcţie la 2 din cele 3 doamne din statele de personal, petiţionara 
nu a beneficiat nici de acest spor. 

4.3 Petiţionara consideră că prin aceste două dispoziţii, primarul, dl S.O., o discriminează, o 
tratează în mod diferit şi înjositor faţă de alte persoane cu acelaşi statut din primărie. Ca 
forme a discriminării indică (art. 4) promovarea discriminării de către autorităţile publice, 
precum si discriminarea săvîrşită de două sau mai multe ori şi art. 7 alin. 2 remunerarea 
inegală pentru acelaşi tip şi/sau volum de lucru art. 7 alin. (2) lit. d) a Legii nr. 121/2012 cu 
privire la asigurarea egalității. Drepturile lezate invocate sunt cele prevăzute în art. 8 şi 11 
din Legii nr. 48 din 22.03.2012 şi pct. 8 a HG nr. 331 din 28.05.2012, și anume sporul pentru 
performanţa colectivă, premiile unice cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al 
zilelor de sărbătoare nelucrative, care se plătesc din contul economiei mijloacelor pentru 
retribuirea muncii. 

4.4 În cadrul şedinţei de audieri, petiţionara a notat că nu cunoaște ce ar fi stat la baza acestei 
diferențieri, dar din moment ce se emite o dispoziţie şi ea nu este premiată i se aplică un 
tratament discriminatoriu. În explicaţia prezentată ulterior, petiţionara a mai invocat că dl 
S.O., prin acest comportament, îi creează un mediu ostil și intimidant la locul de muncă. 
 
Susţinerile reclamatului 

4.5 Reclamatul susţine că acordarea sau neacordarea premiului rămîne la discreţia 
angajatorului, în dependență de performanțele angajatului. Dl S.O. notează că petiționara nu 
a fost premiată din considerentul că anterior fusese sancționată disciplinar.   

4.6 Partea reclamată explică faptul că sancțiunea a survenit urmare a unor achiziții costisitoare 
și nejustificate operate de către dna V.V.în  perioada campaniei electorale, cînd era 
suspendat din funcție, iar dna deținea interimatul. Sancţiunea disciplinară a fost aplicată 
legal de către Consiliul local pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. 
Reclamatul notează că, pe marginea acţiunilor petiţionarei, a fost intentat un dosar penal, iar 
organele de urmărire penală urmează să se pronunţe. 
 
V. Dreptul național și internațional relevant 

5.1 Constituția Republicii Moldova, prin art. 16 alin. 2, garantează dreptul la egalitate ”Toţi 
cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de 
rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau 
de origine socială”. 

5.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012 stabilește la art. 1 alin. 1 
”Scopul prezentei legi este 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.” Art. 2 oferă definiția discriminării ca fiind 
orice deosebire, excludere, restricţie ori preferinţă în drepturi şi libertăţi a persoanei sau a 
unui grup de persoane, precum şi susţinerea comportamentului discriminatoriu bazat pe 
criteriile reale, stipulate de prezenta lege sau pe criterii presupuse, iar noțiunea de 
hărţuire – orice comportament nedorit care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, 
degradant, umilitor sau ofensator, avînd drept scop sau efect lezarea demnităţii unei 
persoane pe baza criteriilor stipulate de prezenta lege. Art. 3 stabilește că ”subiecţi în 
domeniul discriminării sînt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat.” Art. 4 
identifică formele grave ale discriminării, cum este: ”lit. a) promovarea sau practicarea 
discriminării de către autorităţile publice.” Art. 7 alin. 1 interzice discriminarea în cîmpul 
muncii: ”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”. 
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5.3  Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158 din 
04.07.2008 prevede la art. 34 alin. 1: Evaluarea performanţelor profesionale ale 
funcţionarului public se realizează prin compararea rezultatelor obţinute în perioada 
evaluată cu obiectivele stabilite, în baza criteriilor de evaluare. Alin. 2: Obiectivele pentru 
fiecare funcţionar public se stabilesc anual de către conducătorul autorităţii publice în care 
îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public şi vor corespunde următoarelor cerinţe: a) să 
fie specifice activităţilor ce implică exercitarea prerogativelor de putere publică; b) să fie 
măsurabile – să aibă o formă concretă de realizare; c) să reflecte termenele de 
realizare; d) să fie realiste – să poată fi aduse la îndeplinire în termenele de realizare 
prevăzute şi cu resursele alocate; e) să fie flexibile – să poată fi revizuite în funcţie de 
modificările intervenite în priorităţile autorităţii publice. Alin. 3: Revizuirea obiectivelor se 
poate face semestrial. Modificările se consemnează într-un proces-verbal semnat şi datat 
de conducătorul autorităţii publice şi de funcţionarul public care urmează să fie 
evaluat. Alin. 4: Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public se 
efectuează anual. Art. 58: pentru comiterea abaterilor disciplinare, funcţionarului public îi 
pot fi aplicate următoarele sancţiuni disciplinare: a) avertisment; b) mustrare; c) mustrare 
aspră; d) suspendarea dreptului de a fi promovat în funcţie în decursul unui an; e) 
suspendarea dreptului de a fi avansat în trepte de salarizare pe o perioadă de la unu la doi 
ani; g) destituirea din funcţia publică.  

5.4 Legea privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publicii  nr. 48 din 22.03.2012 
prevede la art. 8 alin. 6  Sporul pentru performanţă colectivă nu se acordă funcţionarilor 
publici care pe parcursul perioadei de gestiune au desfăşurat o activitate de serviciu 
necorespunzătoare ori au fost sancţionaţi disciplinar. Art. 11: Funcţionarii publici pot 
beneficia de premii unice cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al zilelor de 
sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea 
muncii alocate pe anul respectiv. Cuantumul premiului unic nu va depăşi salariul de funcţie 
al salariatului premiat. 

5.5 Hotărîrea Guvernului nr. 94 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la evaluarea performanţei colective prevede la p. 54: Evaluarea performanţelor 
colective ale autorităţii publice locale de nivelul întîi se efectuează de către primar, p. 56: 
Primarul emite un act administrativ privind sporul acordat fiecărui funcţionar public în 
funcţie de aportul acestuia. 

5.6 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art. 14 prevede: „Exercitarea drepturilor şi 
libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire 
bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, 
origine naţională şi socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice 
altă situaţie”.  

5.7 Convenția ONU privind discriminarea în domeniul ocupării forței de muncă și 
exercitării profesiei nr. 111 din 25.06.1958, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 593 
din 26.09.1995 menționează la art.1 că termenul discriminare se înţelege ca fiind a) orice 
diferenţiere, excludere sau preferinţă întemeiată pe rasă, culoare, sex, religie, convingeri 
politice, ascendenţă naţională sau origine socială, care are ca efect să suprime sau să 
știrbească egalitatea de posibilități sau de tratament în materie de ocupare a forței de 
muncă și de exercitare a profesiei și b) orice altă diferențiere, excludere sau preferință, 
avînd ca efect suprimarea sau știrbirea egalității de posibilități sau de tratament în materie 
de ocupare a forţei de muncă şi exercitare a profesiei, care ar putea fi specificată de către 
statul membru interesat după consultarea organizaţiilor reprezentative ale celor care 
angajează şi a organizaţiilor lucrătorilor, dacă acestea există, precum şi a altor organisme 
competente. 5.8 Pactul cu privire la drepturile civile și politice din 16.12.1966, art.2 
prevede: „Statele părţi la prezentul Pact se angajează să respecte şi să garanteze tuturor 
indivizilor care se găsesc pe teritoriul lor şi ţin de competenţa lor drepturile recunoscute în 
prezentul Pact, fără nici o deosebire, în special de rasă, culoare, religie, opinie politică sau 
orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau întemeiată pe orice altă 
împrejurare. Art. 25 lit. c) prevede: „Orice cetăţean are dreptul şi posibilitatea, fără nici una 
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din discriminările la care se referă articolul 2 şi fără restricţii nerezonabile: c) de a avea 
acces, în condiţii generale de egalitate, la funcţiile publice din ţara sa.”  
 
VI. În concluzie Consiliul reține următoarele: 

6.1   Din informațiile expuse și probele prezentate, Consiliul constată următoarele fapte: 
i. neevaluarea performanțelor colective; 
ii. existența dispoziției cu privire la acordarea primei de 8 martie tuturor femeilor din 

economia de salariu și excluderea petiționarei din lista beneficiarelor de premii. 
6.2 Consiliul reține spre examinare aceste fapte constatate și urmează să se pronunțe din punct 

de vedere al standardelor în materia nediscriminării. Petiționara a afirmat că ea, secretara 
Consiliului local, a fost discriminată în cîmpul muncii pe criteriu de apartenență politică, 
manifestată prin neacordarea sporului pentru performanţa colectivă și a primei în legătură cu 
sărbătoarea de 8 martie, în comparație cu celelalte femei angajate în cadrul Primăriei. 
Petiționara susține că apartenența sa politică, diferită de cea a primarului, ar fi degenerat 
într-o hărțuire continuă la locul de muncă. Astfel, Consiliul urmează să examineze o pretinsă 
discriminare directă și o pretinsă hărțuire în cîmpul muncii pe criteriu de apartenență politică.  

6.3 Consiliul reamintește, că atît legislația națională (art. 15 alin. (1) și art. 19 din Legea nr. 121 
cu privire la asigurarea egalității), cît și practica Curții Europene a Drepturilor Omului (a se 
vedea cauza D. H. și alții v. Republica Cehă par. 82-84, par.177, cauza Chassagnou și alții 
v. Franța par. 91-92, Timishev v. Rusia par.57) prevede o regulă specială referitor la sarcina 
probei în litigiile privind discriminarea, și anume: sarcina probei trece la reclamat atunci cînd 
petiționarul prezintă dovezi din care se poate prezuma că a existat un tratament 
discriminatoriu. Reieșind din alegațiile expuse în plîngere, pentru a proba discriminarea 
directă, petiționara urma să prezinte fapte care ar arăta existența cumulativă a următoarelor 
elemente:  

a) tratamentul mai puțin favorabil (excludere, deosebire, etc.) în exercitarea unui drept 
recunoscut de lege,  

b) aplicat în comparație cu alte persoane (un grup de persoane),  
c) cu care petiționara se află în situație analogică,  
d) în baza unui criteriu protejat.  

6.4 Examinînd faptele expuse, Consiliul stabilește că petiționara a instituit prezumția 
discriminării. Conform art. 15 alin. 1 din Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalități, 
sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine persoanei despre 
care se presupune că a comis fapta discriminatorie. În cazul dat, Consiliul urmează să 
aprecieze existența/lipsa unei justificări obiective și rezonabile, precum și să stabilească 
prezența unei legături de cauzalitate dintre tratament și criteriul invocat. 

6.5 În susținerea poziției sale, partea reclamată a menționat că neacordarea primei de 8 martie 
s-a datorat existenței sancțiunilor disciplinare anterioare, iar lipsirea de premii în situația 
respectivă se încadrează în prevederile legale. Afirmațiile respective au fost explicate și 
probate corespunzător, ceea ce determină Consiliul să le accepte. Consiliul atrage atenția că 
de competența sa ține examinarea exclusivă a cauzelor de discriminare și nu legalitatea 
procedurilor de aplicare a sancțiunilor disciplinare, ori legalitatea deciziilor Consiliilor locale 
sau ale Comisiilor disciplinare ține de competența instanțelor de judecată.   

6.6 Cît privește presupusa hărțuire, Consiliul notează că persoana care reclamă că a fost 
supusă hărțuirii urmează să prezinte fapte care indică asupra: 

a) comportamentul nedorit manifestat față de ea,  
b) care i-au creat un mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, 
c)  iar efectul acestui comportament a fost lezarea demnității sale  
d) și că acest tratament ar fi avut loc în baza unuia dintre criteriile interzise de 

discriminare.  
6.7 Examinînd alegaţiile cu privire la presupusa hărțuire, Consiliul observă existența unei relații 

litigioase și conflictuale între petiționară și reclamat. Consiliul admite că aplicarea 
sancțiunilor disciplinare care au determinat neacordarea primei, ar putea constitui un 
comportament nedorit pentru petiționară, însă le consideră general acceptabile într-o 
instituție și în societate, or aplicarea sancțiunii disciplinare este un drept, acordat 
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angajatorului, de care poate face uz atunci cînd se admit abateri de la activitățile planificate. 
Consiliul subliniază că respectivul comportament nu este de natură să lezeze demnitatea 
persoanei, raportat la standardele generale de comportament în societate.   

Astfel, conducîndu-se de prevederile art. 1, 2, 3, 7, 13−15 din Legea nr. 121 din 25.05.2012 
cu privire la asigurarea egalității,  

 
CONSILIUL DECIDE: 

 
1. Faptele constatate nu reprezintă discriminare pe criteriul de apartenență politică în cîmpul 

muncii, după cum este definit în art. 1, 2 coroborate cu art. 7 lit. d) și lit. f) din Legea nr. 121 
cu privire la asigurarea egalității.  

2. Faptele constatate nu reprezintă hărțuire pe criteriul de apartenență politică în cîmpul muncii, 
după cum este definit în art. 1, 2 coroborate cu art. 7 lit. d) și lit. f) din Legea nr. 121 cu 
privire la asigurarea egalității.  

3. O copie a prezentei decizii se va comunica părților și va fi făcută publică pe adresa 
www.egalitate.md.  

4. Decizia este cu drept de atac în instanța de contencios administrativ, conform prevederilor 
pct. 65 ale Legii nr.298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea 
și eliminarea discriminării și asigurarea egalității și a Legii contenciosului administrativ nr. 
793 din 10.02.2000. 
 
Membrii Consiliului care au participat la adoptarea deciziei: 
 
____________________________________________ 
Ian FELDMAN – Preşedinte 
 
____________________________________________ 
Oxana GUMENNAIA – Membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – Membru 
 
____________________________________________ 
Lucia GAVRILIȚĂ – Membră 
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