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DECIZIE 
din 25 aprilie 2017 

cauza 10/17 
 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Oxana GUMENNAIA – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră 
 
au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise şi verbale ale 
petiționarei: R.N., în interesul fiului R.I. 
reclamaților: Consiliul Teritorial de Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă 
Orhei (CTDDCM Orhei), Agenţia Ocupării Forţei de Muncă raionul Orhei (AOFM Orhei), 
Primăria satului Pohrebeni, Tehnoif-Agro S.R.L., și 
au deliberat, în ședință deschisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii 
       Pretinsa discriminare directă pe criteriul de stare a sănătății.   

 
II. Admisibilitatea obiectului plângerii  

Plângerea corespunde cerințelor art.13 din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 
121 din 25.05.2012 şi nu ridică excepţiile de inadmisibilitate prevăzute de pct. 42 din 
Legea cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 
asigurarea egalității nr.298 din 21.12.2012. 

 
III. Susținerile părților 

Alegațiile petiționarei 

3.1 Petiţionara susține că feciorul său, R.I., la vârsta de 2,5 ani a fost diagnosticat cu 
surditate sensoneuzală bilaterală fiindu-i stabilit gradul II de dizabilitate cu reexaminare 
la atingerea vârstei de 18 ani. La data de 20.06.2014 s-au adresat medicului specialist 
surdolog de la Spitalul Clinic Republican care i-a stabilit diagnoza surditate 
sensoneuzală bilaterală forma severă profundă şi i-a recomandat aprecierea pierderii 
capacităţii de muncă şi stabilirea gradului de dizabilitate, la locul de trai. Cu 
recomandarea dată, petiţionara s-a adresat din nou CTDDCM Orhei pentru 
reexaminare. Comisia a constatat că fiul ei este apt de muncă. Concluzia respectivă a 
fost contestată la Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de 
muncă din Chişinău, care au menținut aceeași concluzie.  

3.2 La data de 11 martie 2014 petiționara împreună cu fiul său s-au adresat Agenţiei 
Ocupării Forţei de Muncă raionul Orhei, unde acesta a fost înregistrat ca persoană în 
căutarea unui loc de muncă cu statut de șomer. La data de 13 martie 2014 Agenția a 
informat petiționara că s-a convenit cu primarul satului Pohrebeni şi conducătorul SRL 
"Tehnoif-Agro" din Orhei ca fiul ei să fie angajat în calitate de muncitor sezonier 
necalificat în agricultură. Petiționara notează că adresându-se, ulterior, primarului şi 
conducătorului întreprinderii i s-a spus că nu pot să-l angajeze, deoarece el nu aude 
există un risc pentru securitatea vieţii.  
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       Susținerile reclamaților  

3.3  CTDDCM Orhei declară că R.I. a fost reexpertizat în baza actelor medicale 
prezentate, precum şi a criteriilor aprobate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei, Ministerul Sănătăţii pentru determinarea capacității de muncă la adulți. 
CTDDCM Orhei a emis decizia de neîncadrare în grad de dizabilitate, stabilindu-i 
capacitatea de muncă de - 70% (raportul nr. 10/447 din 05.02.2014). Urmare a cererii 
de contestare a Deciziei CTDDCM Orhei, depusă la data de 12.02.2014, R.I. a fost 
reexpertizat în mod de recurs la Consiliul de control şi revedere a deciziei din cadrul 
CNDDCM, care a emis decizia finală de neîncadrare în grad de dizabilitate, fiindu-i 
păstrată capacitatea de muncă de - 70% (raportul nr. 269 din 24.02.2014). CTDDCM 
Orhei informează că, recent, R.I. a fost reexpertizat, fiindu-i stabilită capacitatea de 
muncă în proporție de 55% și gradul mediu de dizabilitate (raportul nr.490 din 
07.03.2017).   

3.4 AOFM Orhei confirmă că, la data de 11 martie 2014, petiționara a solicitat ca fiul său 
să fie înregistrat în calitate de şomer, menționând că ar dori să fie angajat la locul de 
trai, deoarece satul se află la o distanţă de circa 40 km de or. Orhei. La data de 5 mai 
2014, petiționara împreună cu fiul său s-au prezentat repetat la agenție, iar la data de  
07.07.2014 fişa personală a fost închisă din cauza neprezentării la agenţie mai mult de 
60 zile consecutiv. Reclamatul notează că, la data de 07.02.2017, atât petiționara, cât 
şi feciorul său au fost înregistraţi la agenţie ca persoane cu statut de şomeri.      

3.5 Primăria satului Pohrebeni confirmă că petiționara s-a adresat la primărie referitor la 
posibilitatea acordării unui ajutor material şi angajarea dlui R.I. în câmpul muncii. 
Reclamatul susţine că R.I. nu poate fi angajat oriunde şi în orice funcţie, din cauză 
problemelor de sănătate. Reclamatul precizează că este disponibil să-l angajeze 
temporar la lucrări de menţinere a curăţeniei în localitatea Pohrebeni în perioada 
martie-aprilie anul curent. Referitor la neacordarea ajutorului material, reclamatul 
informează că, în bugetul local pentru anul 2017, nu au fost prevăzute mijloace 
financiare pentru acordarea ajutoarelor materiale păturilor slab - asigurate. 

3.6 S.R.L. Tehnoif-Agro Pohrebeni confirmă că petiționara s-a adresat la secţia de cadre 
cu solicitarea ca fiul său să fie angajat ca lucrător-sezonier la producerea tutunului, 
asumându-și angajamentul de a-l asista la comunicare. Reclamatul își exprimă 
disponibilitatea de a-l angaja pe R.I. din 01.07.2017 odată cu începerea recoltării 
producției. 

 
IV. Dreptul național și internațional relevant 
4.1 Constituția Republicii Moldova la art. 16 alin. (2) prevede că toţi cetăţenii Republicii 

Moldova sunt 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.  

4.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012 la art. 1 alin. (1) 
stabilește 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, vârstă, 
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; și noțiunea de hărţuire ca fiind orice comportament nedorit care 
conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, 
având drept scop sau efect lezarea demnităţii unei persoane pe baza criteriilor stipulate 
de prezenta lege; art. 3 stabilește că subiecţi în domeniul discriminării sunt persoanele 
fizice şi juridice din domeniul public şi privat; art.7 alin.(1) interzice orice deosebire, 
excludere, restricție sau preferință pe baza criteriilor stabilite de prezenta lege, care au 
drept efect limitarea sa subminarea egalității de șanse sau tratament la angajare sau 
concediere, în activitatea nemijlocită și în formarea profesională.  

4.3 Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60 din 
30.03.2012 la art. 8 stabilește că persoanele cu dizabilităţi au dreptul să fie 
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recunoscute, oriunde s-ar afla, ca persoane cu drepturi egale în forţa legii; alin. (6) 
stabileşte că discriminarea persoanelor cu dizabilităţi constă în orice deosebire, 
excludere, marginalizare, limitare sau preferinţă, precum şi în refuzul de creare a 
condiţiilor favorabile şi de adaptare rezonabilă, care conduc la imposibilitatea sau 
complicarea recunoaşterii, îndeplinirii sau folosirii drepturilor civile, politice, economice, 
sociale sau culturale, este interzisă şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare; art. 
33 reglementează dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilităţi, stabilind că dreptul la 
muncă al persoanelor cu dizabilităţi este garantat; alin. (2) notează că persoanele cu 
dizabilităţi se bucură de toate drepturile stabilite în Codul muncii şi în celelalte acte 
normative din domeniu. Nimeni nu poate limita dreptul la muncă al persoanelor cu 
dizabilităţi decât în baza prevederilor legislaţiei în vigoare; art. 34 reglementează 
plasarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi, stabilind că plasarea în câmpul 
muncii a persoanelor cu dizabilităţi se realizează fără discriminare, respectând 
prevederile legislaţiei în vigoare; art.40 alin.(1) prevede că persoanele cu dizabilităţi în 
vârstă aptă de muncă, care doresc să se integreze sau să se reintegreze în câmpul 
muncii au acces la orientarea, formarea şi reabilitarea profesională, indiferent de tipul şi 
gradul de dizabilitate; alin. (3) menţionează că serviciile de orientare şi formare 
profesională sunt oferite de organul teritorial pentru ocuparea forţei de muncă conform 
programului individual de reabilitare şi incluziune socială a persoanei cu dizabilităţi; alin. 
(4) stipulează că beneficiază de orientare şi formare profesională persoana cu 
dizabilităţi care este şcolarizată şi are vârsta corespunzătoare pentru integrarea 
profesională, persoana care nu are un loc de muncă, cea care nu are experienţă 
profesională sau cea care, deşi încadrată în muncă, i se recomandă recalificarea 
profesională în conformitate cu programul individual de reabilitare şi incluziune socială, 
după caz.   

4.4 Legea privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate 
în căutarea unui loc de muncă nr. 102 din 13.03.2003 la art.2 prevede noţiunea de  
persoană aflată în căutarea unui loc de muncă - persoana înregistrată la Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau la o agenţie privată de ocupare a forţei 
de muncă, autorizată în condiţiile legii, pentru a fi sprijinită în ocuparea unui loc de 
muncă; art.4 menţionează că protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc 
de muncă se realizează prin măsuri active şi măsuri pasive. Măsurile active includ 
măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă, orientarea profesională a populaţiei 
adulte şi formarea profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 
Aceste măsuri sunt adresate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, precum 
şi angajatorilor; art. 26 alin. (1) accesul la formarea profesională se face în urma 
activităţii de orientare profesională sau de intermediere, (2) au acces la formare 
profesională, de la vârsta de 16 ani, persoanele înregistrate la agenţii, care au sau nu o 
meserie (profesie) şi nu pot fi încadrate în muncă din lipsa locurilor de muncă 
corespunzătoare, (3) La cursurile de formare profesională sunt trimişi, în mod 
prioritar, absolvenţii şcolilor-internat, copiii orfani, copiii rămaşi fără îngrijirea 
părintească şi cei aflaţi sub tutelă, copiii din familii cu mulţi copii, copiii din familii 
monoparentale, precum şi victimele violenţei în familie, victimele traficului de fiinţe 
umane, persoanele cu dizabilităţi, veteranii de toate categoriile şi persoanele eliberate 
din locuri de detenţie sau din instituţii de reabilitare socială, (4) Şomerii beneficiari de 
ajutor de şomaj ori de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională care urmează 
cursuri de formare profesională beneficiază de ajutor de şomaj ori de alocaţie de 
integrare sau reintegrare profesională în cuantumul şi pentru perioada stabilită anterior, 
(41) șomerilor care urmează cursuri de formare profesională şi nu beneficiază de ajutor 
de şomaj ori de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională li se acordă o bursă 
lunară neimpozabilă, pe perioada instruirii, în cuantum de 10 la sută din salariul mediu 
pe economie din anul precedent, la data stabilirii plăţii,  (5) Finanţarea activităţii de 
orientare şi formare profesională a şomerilor atât asiguraţi, cât şi neasiguraţi se 
efectuează din contul şi în limita mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat 
alocate Fondului de şomaj, aprobat anual în modul stabilit, art. 36 șomerul înregistrat la 
agenţie, inclusiv beneficiarul de ajutor de şomaj ori de alocaţie de integrare sau 
reintegrare profesională, are următoarele obligaţii: a) să se prezinte la agenţie conform 
prevederilor art. 17 alin. (4), inclusiv la solicitarea agenţiei, pentru a primi sprijin în 
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vederea angajării în câmpul muncii sau pentru a se implica în măsuri active de 
stimulare a ocupării forţei de muncă; b) să participe activ la serviciile de intermediere a 
muncii şi la alte servicii de ocupare a forţei de muncă, oferite de agenţia la care este 
înregistrat; c) să comunice, în termen de 3 zile, agenţiei la care este înregistrat orice 
modificare a condiţiilor ce au condus la acordarea statutului de şomer.  

4.5  Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din  28.12.2006 la art. 29 alin. 
(1) lit. j) printre atribuțiile primarului menționează că acesta contribuie la realizarea 
măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social; r) coordonează activitatea de asistenţă 
socială privind copiii, persoanele în etate, persoanele cu dizabilităţi, familiile cu mulţi 
copii, familiile afectate de violenţă intrafamilială, alte categorii de persoane socialmente 
vulnerabile, sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul 
satului (comunei), oraşului (municipiului). 

4.6 Hotărârea Guvernului privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a 
fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 1083 din 26.10.2000 la pct. 2 
se menționează că ajutorul material este o formă de asistenţă socială nerambursabilă 
cu destinaţie specială, menită să susţină material şi direct persoanele socialmente 
vulnerabile; pct. 4 ajutorul material se acordă persoanelor socialmente vulnerabile 
domiciliate în Republica Moldova pentru procurarea produselor alimentare (inclusiv 
produselor alimentare speciale), mărfurilor industriale de primă necesitate, a 
medicamentelor, articolelor protetico-ortopedice şi pentru achitarea parţială a serviciilor 
medicale sau a costului poliţei de asigurare medicală obligatorie, pentru compensarea 
cheltuielilor substanţiale cauzate de diferite situaţii excepţionale, precum şi alimentarea 
în cantinele de ajutor social; pct. 6 ajutorul material este acordat de către organele 
Fondului republican de susţinere socială a populaţiei (denumit în continuare Fondul 
republican ) şi organele fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei (denumite în 
continuare fondurile locale); pct. 7 au dreptul la obţinerea ajutorului material persoanele 
socialmente vulnerabile din rândul pensionarilor (prioritar invalizii, persoanele singure şi 
în etate), alte persoane inapte de muncă şi familiile cu copii; pct. 10 fondurile locale 
acordă cetăţenilor care au nevoie de susţinere ajutorul material la locul acestora de trai; 
pct. 11 pentru a obţine ajutorul material, titularul acestui drept se adresează către 
direcţia executivă a fondului de susţinere socială a populaţiei de la locul său de trai, 
prezentând următoarele acte şi documente justificative: a) cererea în scris de a i se 
acorda ajutor material, cu descrierea detaliată a circumstanţelor stării materiale în care 
se află; b) ancheta socială, eliberată gratis de primărie şi/sau organul local de asistenţă 
socială, care confirmă starea socială, condiţiile de trai şi venitul global al familiei, în 
baza cărora se determină nevoia de ajutor a persoanei (familiei) solicitante, precum şi 
veridicitatea circumstanţelor expuse în cerere. În cazul invocării motivului de boală, se 
va alătura certificatul, eliberat gratis de instituţiile medicale, care confirmă starea 
sănătăţii solicitantului şi nevoia de a achita serviciile medicale, de a procura 
medicamentele sau articolele protetico-ortopedice; c) buletinul de identitate 
(paşaportul), legitimaţia de pensionar, adeverinţele de naştere ale copiilor, alte 
documente, ce identifică persoana (familia) solicitantă; pct. 13 ajutorul material se 
acordă, de regulă, o singură dată pe parcursul anului în curs, reieşind din disponibilul 
mijloacelor fondului local.  

 
V. În concluzie, Consiliul reţine următoarele 
5.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține spre examinare următoarele aspecte: 

i. Pretinsa discriminare la determinarea dizabilității și capacității de muncă; 
ii. Pretinsa discriminare la identificarea măsurile de protecție socială; 
iii. Pretinsa discriminare pe criteriul de stare a sănătății în câmpul muncii. 

(i) Referitor la pretinsa discriminare la determinarea dizabilității și capacității de 
muncă 

5.2 Consiliul a constatat mai multe impedimente cu care s-a confruntat  petiționara în 
procedura de reexpertizare a gradului vitalității fiului acesteia când dânsul a devenit adult. 
Consiliul observă perpetuarea abordării medicale în activitatea CTDDCM Orhei care este 
contrară prevederilor Convenției ONU cu privire la  drepturile persoanelor cu dizabilități. 
Încercările petiționarei de a explica comisiei că fiul ei nu poate comunica de sine stătător 
din cauza deficienților auditive au rămas fără rezultat. În lipsa echipamentelor auditive 
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corespunzătoare integrarea acestuia în viața socială este împiedicată. Deși petiționara a 
prezentat încă în 2014 concluzia medicală a medicului specialist surdolog de la Spitalul 
Clinic Republican, prin care se recomanda aprecierea pierderii capacităţii de muncă şi 
stabilirea gradului de dizabilitate, acest fapt a devenit posibil doar la 07.03.2017, după 
depunerea plângerii la Consiliu. Consiliul a luat act de decizia respectivă, recomandând, 
totodată, ca pe viitor în situații similare, CTDDCM să aibă o abordare mai amplă, nu doar 
prin prisma aspectelor medicale, ci să țină cont și de aspectele sociale. 

(ii) Pretinsa discriminare la identificarea măsurile de protecție socială 
5.3 Consiliul stabilește că dl R.I. a fost înregistrat la Agenția pentru Ocuparea Forței de 

Muncă a raionului Orhei în anul 2014, ulterior fiindu-i închisă fișa personală din cazul 
neprezentării mai mult de 60 de zile consecutive. În acest timp petiționara a fost informată 
că s-a convenit cu primarul satului Pohrebeni şi conducătorul SRL "Tehnoif-Agro" din 
Orhei ca fiul ei să fie angajat în calitate de muncitor sezonier necalificat în agricultură. De 
asemenea, Consiliul reține că atât petiționara, cât și fiul ei, după depunerea plângerii la  
Consiliu, au fost invitați să se prezinte la Agenție și au fost înregistrați cu statut de șomer. 
Consiliul a luat act de această măsură și îndeamnă autoritatea să identifice măsuri de 
orientare și formare profesională, ținând cont de situația particulară a dlui R.I. 

(iii) Pretinsa discriminare pe criteriul de stare a sănătății în câmpul muncii 
5.4 Consiliul reamintește că, pentru a fi în prezența unei situații de discriminare, este necesar 

de a stabili existența unui tratamentul mai puțin favorabil (excludere, deosebire, restricție 
ori preferință) în drepturi și libertăți. Din materialele examinate, Consiliul nu a putut stabili 
existența unui astfel de tratament aplicat în privința dlui R.I., or atât primarul satului 
Pohrebeni, cât și conducătorul S.R.L. Tehnoif-Agro Pohrebeni s-au arătat deschiși de a 
găsi oportunități de încadrare în câmpul muncii, compatibile cu starea de sănătate a 
acestuia. Impedimentele identificate de către Consiliu cu privire la încadrarea în câmpul 
muncii a dlui R.I. erau determinate de lipsa unui aparat auditiv potrivit vârstei acestuia, 
care putea fi obținut doar în cazul stabilirii gradului de dizabilitate corespunzător. Dat fiind 
faptul că, la data de 07.03.2017, dlui R.I. i-a fost stabilit gradul de dizabilitate, Consiliul 
îndeamnă atât primarul satului Pohrebeni, cât și conducătorul S.R.L. Tehnoif-Agro 
Pohrebeni să întreprinsă măsuri proactive în vederea încadrării dlui R.I. în câmpul muncii, 
astfel precum s-au angajat pe parcursul examinării plângerii. 

5.5 Referitor la neacordarea ajutorului material, Consiliul, analizând legislația relevantă 
situației respective, stabilește următoarele. Conform prevederilor art. 29 alin. (1) lit. r) din 
Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006 primarul coordonează 
activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele în etate, persoanele cu 
dizabilităţi, familiile cu mulţi copii, familiile afectate de violenţă intrafamilială, alte categorii 
de persoane socialmente vulnerabile. De asemenea, Consiliul menționează că informarea 
și consilierea corectă a cetățenilor intră în competențele primarului. Astfel, chiar și în lipsa 
mijloacelor financiare prevăzute în bugetul local, existau alte pârghii legale de care se 
putea face uz pentru a da curs solicitării petiționarei. În acest sens, pentru acordarea 
ajutorului material păturilor socialmente vulnerabile este creat Fondul republican de 
susţinere socială a populaţiei. Orice cetăţean care are nevoie de susţinere este în drept 
să se adreseze către direcţia asistență socială a populaţiei de la locul său de trai și să 
solicite un ajutor material. În acest sens, primăria şi/sau organul local de asistenţă socială 
va elibera gratis o anchetă socială, prin care să confirme starea socială, condiţiile de trai 
şi venitul global al familiei, în baza cărora se determină nevoia de ajutor a persoanei 
(familiei) solicitante, precum şi veridicitatea circumstanţelor expuse în cerere. Ulterior, 
setul de acte prezentat se remite Consiliului coordonator al Fondului republican de 
susţinere socială a populaţiei pentru adoptarea deciziei privind acordarea ajutorului  
material. Ținând cont de cele menționate, Consiliul îndeamnă autoritățile locale, acolo 
unde e posibil, să renunțe la formalism și să adopte un comportament centrat pe 
necesitățile particulare ale cetățenilor. 
 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, art. 7 alin. (1), alin. (2) și art. 15 alin. (4) din 
Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalității, coroborat cu pct.61 al Legii nr. 298 din 
21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 
asigurarea egalității, 
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CONSILIUL DECIDE: 

1. Faptele constate reprezintă discriminare din partea CTDDCM Orhei.  
2. Consiliul recomandă CTDDCM Orhei să întreprindă măsuri pentru a evita pe viitor situații 

similare celor constatate la pct. 5.2, orientându-se în activitate nu doar prin prisma 
aspectelor medicale, ci și pe aspectele sociale ale pacienților. 

3. O copie a acestei deciziei este remisă Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, 
pentru a desfășura activități de instruire a membrilor Consiliilor Teritoriale de 
Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă prin prisma modelului social de 
abordare a dizabilității.  

4. Consiliul recomandă AOFM Orhei să întreprindă măsuri necesare de formare profesională 
a dlui R.I. până la încadrarea oficială a dânsului, ținând cont de situația particulară a 
acestuia. 

5. Consiliul recomandă S.R.L.Tehnoif-Agro Pohrebeni împreună cu primarul satului 
Pohrebeni să analizeze toate posibilitățile și să identifice pentru dl R.I. un loc de muncă 
permanent.    

6. Decizia se comunică părţilor şi va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
7. Decizia este cu drept de atac în instanţa de contencios administrativ, conform prevederilor 

pct. 65 ale Legii cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea 
discriminării şi asigurarea egalităţii nr.298 din 21.12.2012 şi ale Legii contenciosului 
administrativ nr. 793 din 10.02.2000. 

Membrii Consiliului care au votat decizia: 
 
____________________________________________ 
Ian FELDMAN – Preşedinte 
 
____________________________________________ 
 Oxana GUMENNAIA – Membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – Membru 
 
____________________________________________ 
Lucia GAVRILIŢĂ   – Membră 
 

http://www.egalitate.md/

