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 DECIZIE 
   din 19 iunie 2017 
    cauza nr. 37/17 

 
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Oxana GUMENNAIA – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră 
 
au examinat, susţinerile scrise şi verbale ale 
petiționarei: dna T.M. 
reclamaților: dl V.R., director al bibliotecii "Onisifor Ghibu" filială a Bibliotecii Municipale "B. P. 
Hașdeu";  Biblioteca  Municipală "B.P. Haşdeu" 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii  

Pretinsa victimizare.  
 

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  
   Alegaţiile petiţionarei 
3.1 Petiționara declară că, după depunerea plângerii în adresa Consiliului la data de 8 decembrie 

2016 privind pretinsa faptă de discriminare și hărțuire în câmpul muncii pe criteriu de 
dizabilitate, conducerea instituției în care activează i-a aplicat două sancțiuni disciplinare și 
anume: mustrare și mustrare aspră. Petiționara susține că nu a comis nici o abatere 
disciplinară, iar prin aplicarea acestor sancțiuni se urmărește, de fapt, concedierea sa. 
 

       Susținerile reclamaților  
3.2 Reclamații afirmă că ordinul nr. 25 din 22.02.2017 și ordinul nr. 29 din 03.03.2017 ale 

Bibliotecii Municipale "B.P. Hașdeu" prin care petiționara a fost sancționată disciplinar sunt 
legale și întemeiate. Petiționara a sesizat Inspectoratul de Stat al Muncii privitor la aceste 
ordine. Inspectoratul de Stat al Muncii, reieșind din atribuțiile sale de organ de supraveghere și 
control a respectării legislației muncii, a verificat legalitatea și temeinicia acestor ordine și nu a 
constatat ilegalități la emiterea de către administrația Bibliotecii Municipale "B.P. Hașdeu" a 
ordinelor de sancționare disciplinară. 
 

IV.  Dreptul național 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 
că 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, 
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naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, 
apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar; art. 2 oferă definiția victimizării ca fiind orice 
acţiune sau inacţiune soldată cu consecinţe adverse ca urmare a depunerii unei plângeri sau 
înaintării unei acţiuni în instanţa de judecată în scopul asigurării aplicării prevederilor prezentei 
legi sau în scopul furnizării unor informaţii, inclusiv a unor mărturii, care se referă la plângerea 
sau acţiunea înaintată de către o altă persoană; art. 3 stabilește că subiecţi în domeniul 
discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat. 

4.3 Codul Muncii al RM nr. 154 din 28.03.2003 la art. 8 alin. (1) în cadrul raporturilor de muncă 
acţionează principiul egalităţii în drepturi a tuturor salariaţilor. Orice discriminare, directă sau 
indirectă, a salariatului pe criterii de sex, vârstă, rasă, culoare a pielii, etnie, religie, opţiune 
politică, origine socială, domiciliu, dizabilitate, infectare cu HIV/SIDA, apartenenţă sau activitate 
sindicală, precum şi pe alte criterii nelegate de calităţile sale profesionale, este interzisă; art. 
10 alin. (1) angajatorul are dreptul: d) să tragă salariaţii la răspundere disciplinară şi materială 
în modul stabilit de prezentul cod şi de alte acte normative; art. 206 alin. (1) pentru încălcarea 
disciplinei de muncă, angajatorul are dreptul să aplice faţă de salariat următoarele sancţiuni 
disciplinare: a) avertismentul; b) mustrarea; c) mustrarea aspră; d) concedierea (în temeiurile 
prevăzute la art.86 alin.(1) lit. g)-r);  alin. (5) la aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul 
trebuie să ţină cont de gravitatea abaterii disciplinare comise şi de alte circumstanţe obiective; 
art. 207 alin. (1) sancţiunea disciplinară se aplică de organul căruia i se atribuie dreptul de 
angajare (alegere, confirmare sau numire în funcţie) a salariatului respectiv; art. 210 alin. (1) 
sancţiunea disciplinară se aplică prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) în care se indică în 
mod obligatoriu: a) temeiurile de fapt şi de drept ale aplicării sancţiunii; b) termenul în care 
sancţiunea poate fi contestată; c) organul în care sancţiunea poate fi contestată; alin. (2) 
ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) de sancţionare, cu excepţia sancţiunii disciplinare sub 
formă de concediere conform art. 206 alin.(1) lit. d) care se aplică cu respectarea art. 81 
alin.(3) se comunică salariatului, sub semnătură, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la 
data emiterii, iar în cazul în care acesta activează într-o subdiviziune interioară a unităţii (filială, 
reprezentanţă, serviciu desconcentrat etc.) aflate în altă localitate - în termen de cel mult 15 
zile lucrătoare şi produce efecte de la data comunicării. Refuzul salariatului de a confirma prin 
semnătură comunicarea ordinului se fixează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant 
al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor; art. 355 alin. (1) cererea privind soluţionarea 
litigiului individual de muncă se depune în instanţa de judecată: a) în termen de 3 luni de la 
data când salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său; b) în termen de 
3 ani de la data apariţiei dreptului respectiv al salariatului, în situaţia în care obiectul litigiului 
constă în plata unor drepturi salariale sau de altă natură, ce i se cuvin salariatului; alin. (2) 
cererile depuse cu omiterea, din motive întemeiate, a termenelor prevăzute la alin.(1) pot fi 
repuse în termen de instanţa de judecată; alin. (3) instanţa de judecată va convoca părţile 
litigiului în timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii; alin. (4) instanţa de judecată 
va examina cererea de soluţionare a litigiului individual de muncă în termen de cel mult 30 de 
zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia şi va emite o hotărâre cu drept de atac conform 
Codului de procedură civilă. 
  

 
V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține spre examinare o pretinsă victimizare. 
5.2 Consiliul reamintește că atât legislația națională (art. 15 alin.(1) şi art. 19 din Legea cu privire la 

asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012), cât și practica Curții Europene a Drepturilor 
Omului (printre multe altele, a se vedea cauza Dordevic v. Croaţia 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 când petiționara/petiționarul prezintă dovezi din care se poate prezuma că a 
existat un tratament discriminatoriu. Reieșind din alegațiile expuse în plângere, pentru a institui 
o prezumție a victimizării, petiționara urma să prezinte fapte care arată:  
a) orice acţiune sau inacţiune, soldată cu consecinţe adverse,  
b) ca urmare a depunerii unei plângeri, sau înaintării unei acţiuni în instanţa de judecată, în 

scopul asigurării aplicării Legii cu privire la asigurarea egalității nr.121 din 25.05.2012 sau 
în scopul furnizării unor informaţii, inclusiv a unor mărturii care se referă la plângerea, sau 
acţiunea înaintată de către o altă persoană. 
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5.3 Consiliul stabilește o prezumție de victimizare, or faptele expuse în plângere denotă prezența 
cumulativă a  elementelor indicate mai sus. Petiționara susține că imediat după ce a depus o 
plângere la Consiliu, conducerea instituției a demarat un proces disciplinar în privința acesteia, 
aplicându-i ulterior două sancțiuni disciplinare. Petiționara susține că această consecință 
adversă a survenit din cauza că a depus, la 8 decembrie 2016, o plângere la Consiliu.  

5.4 Conform art. 15 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr. 121 din 25.05.2012, 
sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie victimizare revine persoanelor despre 
care se presupune că au comis fapta respectivă. Consiliul a luat act de explicațiile reclamatului 
care notează că sancțiunile disciplinare au fost aplicate petiționarei pentru încălcările 
disciplinare admise de aceasta în activitate și nu pentru faptul depunerii plângerii la Consiliu.  

5.5 Analizând materialele dosarului, Consiliul stabilește că, la data de 08.12.2016, petiționara a 
depus plângere privind presupusa discriminare și hărțuire în câmpul muncii pe criteriu de 
dizabilitate. La data de 26.12.2016, Consiliu a expediat reclamaților o scrisoare ce a fost 
recepționată la data de 29.12.2016, prin care li s-a comunicat plângerea și s-a solicitat 
expunerea pe marginea faptelor care formau obiectul acesteia. La data de 23.01.2017, dna  
B.E. a înregistrat o notă de serviciu prin care a solicitat demararea unui proceduri disciplinare 
în privința petiționarei, pe faptul că aceasta a ignorat să discute situația discriminatorie pe care 
o raportase la Consiliu. La aceeași dată, dl V.R. înregistrează un demers similar prin care 
solicită sancționarea disciplinară a petiționarei pentru că a refuzat să participe la ședința 
colectivului și absență nemotivată timp de 30 minute de la serviciu în data de 23.01.2017. De 
asemenea, în aceeași zi,  colectivul vine cu o notă de serviciu în adresa dnei M.H. prin care 
solicită să fie luate măsurile corespunzătoare în privința petiționarei pentru comportamentul 
anarhic al acesteia cu colegii de serviciu și refuzul de a respecta planul de activitate al 
Bibliotecii. La data de 16.02.2017, a avut loc ședința de audieri pe marginea plângerii depuse 
la data de 08.12.2016. În cadrul ședinței respective, reclamații au declarat că petiționara, încă 
în perioada de probă ar fi comis mai multe abateri, fapte confirmate de către mentorul acesteia 
în data de 19.08.2016. De asemenea, aceștia au susținut că petiționara ar manifesta un 
comportament brutal față de cititori și, în opinia lor, inadmisibil pentru un bibliotecar. 

5.6  Acestea fiind stabilite, Consiliul notează că administrația avea suficiente motive și temei de a 
intenta o procedură disciplinară până la data la care i-a fost comunicată plângerea depusă de 
petiționară. Per a contrario, Consiliul menționează că, în pofida tuturor circumstanțelor 
analizate supra, acțiunile administrației s-au intensificat, doar după ce i-a fost comunicată 
plângerea, ulterior decizia. În acest sens, Consiliul reține că prima sancțiune disciplinară a fost 
aplicată la data de 22.02.2017, la doar 5 zile după desfășurarea ședinței de audieri, iar 
următoarea la data de 3 martie la doar 3 zile după emiterea deciziei pe marginea plângerii 
inițiale. Este de menționat că atitudinea subiectiv-negativă a administrației se atestă și prin 
emiterea ordinului nr. 29 din 03.03.2017, or potrivit conținutul demersului care a stat la baza 
demarării anchetei de serviciu, se intenționa examinarea conflictului dintre petiționară și o 
colegă de serviciu, însă, într-un final petiționara a fost sancționată pentru un șir de constatări 
care din start nu făceau obiectul anchetei disciplinare. Deși, procedurile au fost inițiate mai 
înainte, Consiliul a arătat succesivitatea logică a acțiunilor administrației care au urmat doar 
după depunerea plângerii. Consiliul reiterează că fiecare persoană care se consideră victimă a 
discriminării are dreptul de a înainta o plângere prin care să-și descrie trăirile așa cum le 
percepe, iar acest fapt nu trebuie să creeze repercusiuni asupra situației în care se află. Or, 
faptele constatate denotă exact contrariul.  

5.7 Consiliul subliniază că, deși, nici un angajat nu se bucură de un drept de a nu fi sancționat, iar 
în relațiile de muncă nu există și nu se poate pretinde la o imunitate față de aplicarea 
sancțiunilor disciplinare, indiferent de caracteristicile posedate sau asumate, recurgerea la 
astfel de acțiuni trebuie să fie fundamentată pe criterii obiective și corecte. În situația 
examinată, argumentul reclamaților precum că sancțiunile disciplinare au fost aplicate pentru 
încălcarea disciplinei și erorile în activitate, de facto, pare a fi neîntemeiat, or, în pofida faptului 
că erau în cunoștință de cauză că petiționara săvârșea astfel de încălcări, administrația a dat 
curs acestora doar după ce dânsa s-a adresat la Consiliu. Acest comportament indică asupra 
consecințelor adverse ca urmare a depunerii unei plângeri. Prin urmare, Consiliul, dincolo de 
orice îndoială, constată că tratamentul la care a fost supusă petiționara, urmare a depunerii 
primei plângeri, dar și pe durata examinării acesteia, au îmbrăcat forma victimizării. 
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Astfel, conducându-se de prevederile art. 1-3, art. 15 alin. (4) din Legea cu privire la asigurarea 
egalității nr. 121 din 25.05.2012, coroborat cu pct. 61 al Legii cu privire la activitatea Consiliului 
pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității nr. 298 din 21.12.2012, 
 

CONSILIUL DECIDE 
 

1. Faptele constatate reprezintă victimizare. 
2. Reclamații vor amplasa prezenta decizie într-un loc accesibil pentru toți salariații și vor elabora 

un regulament intern care va reglementa egalitatea de șanse și de tratament la locul de 
muncă.  

3. Decizia se comunică 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 din Legea cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 
asigurarea egalității nr. 298 din 21.12.2012 și 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 GAVRILIȚĂ – membră 
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