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DECIZIE 
din 3 aprilie 2017 
cauza nr. 16/17 

 
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 
petiționarului: A.P. 
reclamatului: "Best People" SRL, și  
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii  

Pretinsa discriminare pe criteriul de limbă maternă (limba rusă) în câmpul muncii.  
 

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

III. Susţinerile Părților 
Alegațiile petiționarului  

3.1 Petiționarul susține că cerința referitoare la limba maternă (limba rusă) pentru a putea 
candida la o funcție de jurist într-o companie petrolieră este discriminatorie. Petiționarul 
consideră că compania care a plasat anunţul promovează o politică discriminatorie pe criteriul 
de limbă, limitând posibilitatea altor persoane care nu au limba maternă rusă de a concura 
pentru postul vacant în baza criteriilor de profesionalism şi competenţă. Anunțul a fost 
publicat de "Best People" SRL, agenție de recrutare, pe portalul www.rabota.md.  
 
Susținerile reclamatului 

3.2 "Best People" SRL recunoaște că a plasat anunțul de angajare disputat pe portalul 
www.rabota.md, după cum este descris în plângere. Totodată susține că compania petrolieră 
a subliniat că specificul activității constă în colaborarea cu partenerii din țările CSI și toată 
corespondența și documentația va fi elaborată în limba rusă-engleză. Astfel, specialistul 
companiei de recrutare analizând aceste informații a decis să includă în anunț condiția ca 
limba maternă a potențialului candidat să fie rusă. Imediat ce a primit citația de la Consiliu, 
anunțul a fost redactat cu rectificarea condiției discriminatorii. Compania "Best People" SRL 
a recunoscut fapta discriminatorie admisă și a susținut că va întreprinde acțiuni pentru a 
evita situații similare pe viitor.  
 

IV. Dreptul național și internațional relevant 
4.1. Constituţia Republicii Moldova prin art. 16 alin. 2 garantează dreptul la egalitate, iar 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.  

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 
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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; art. 3 stabilește că 
subiecţi în domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi 
privat; art. 7 alin. (1) 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; alin. (2) se consideră  discriminatorie acțiunea de plasare a anunţurilor de 
angajare cu indicarea condiţiilor şi criteriilor care exclud sau favorizează anumite persoane. 

4.3. Convenţia ONU privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă și 
exercitării profesiei nr. 111 din 25.06.1958 la art.1 stipulează 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 ştirbească egalitatea de posibilităţi sau de tratament în materie de 
ocupare a forţei de muncă şi de exercitare a profesiei; şi b) orice altă diferenţiere, excludere 
sau preferinţă având ca efect suprimarea sau ştirbirea egalităţii de posibilităţi 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. 

4.4. Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale la art. 14 
prevede că 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. 

4.5. Pactul Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale, şi culturale la art. 6 
prevede că statele părţi la prezentul Pact recunosc dreptul la muncă ce cuprinde dreptul pe 
care îl are orice persoană de a obţine posibilitatea să-şi câştige existenţa printr-o muncă liber 
aleasă sau acceptată şi vor lua măsuri potrivite pentru garantarea acestui drept.  
 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 
5.1 Din materialele examinate, Consiliul reține o pretinsă discriminare directă pe criteriu de limbă 

maternă în câmpul muncii.  
5.2 Consiliul reamintește că, atât legislația națională (art. 15 alin.(1) și art. 19 din Legea nr. 121 

cu privire la asigurarea egalității), cât și practica Curții Europene a Drepturilor Omului (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 când 
petiționarul prezintă dovezi din care se poate prezuma că a existat un tratament 
discriminatoriu. Reieşind din alegaţiile expuse, pentru a institui o prezumție de discriminare 
directă, petiționarul urma să prezinte fapte care arată: 

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

2) în comparație cu alte persoane (un grup de persoane); 
3) cu care se află în situație analogică; 
4) în baza unui criteriu protejat. 

5.3 Examinând circumstanțele invocate, Consiliul stabilește o prezumție de discriminare directă, 
or stabilirea cerinței referitoare la limba maternă (limba rusă) pentru a putea candida la o 
funcție de jurist, limitează direct posibilitatea altor persoane care nu au limba maternă rusă 
să aplice pentru această funcție.  

5.4 Conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalităţii din 25.05.2012, 
sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine persoanei despre 
care se presupune că a comis fapta discriminatorie. Aici, Consiliul urmează să aprecieze 
existenţa sau lipsa unei justificări obiective şi rezonabile a tratamentul diferențiat deplâns. 

5.5 Consiliul reține argumentarea reclamatului precum că această cerință a fost stabilită reieșind 
din specificul activității care urmează a fi desfășurată de viitorul jurist, în special elaborarea 
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documentației în limba rusă-engleză, deoarece compania colaborează preponderent cu 
partenerii din țările CSI. Această poziție sugerează că în situație dată, limba rusă ar fi o 
cerință esențială și determinantă, prevăzută drept excepție a discriminării în câmpul muncii la 
art. 7 alin. (5) din Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalității din 25.05.2012.  

5.6 Consiliul, analizând această poziție, menționează că cunoașterea limbii ruse și a limbii 
engleze la un nivel avansat, în situația în care specificul activității o cere, poate constitui o 
cerință esențială și determinantă. Pe când, stabilirea cerinței ca limba rusă să fie limbă 
maternă nu este proporțională scopului urmărit, or întocmirea documentației în această limbă 
poate fi asigurată de persoane care posedă limba rusă la nivel avansat, nu neapărat doar de 
către acele a căror limbă maternă este limba rusă.  

5.7 Consiliul subliniază că, atunci când este urmărit scopul de a recruta persoane pentru posturi 
vacante, angajatorul precum și companiile de recrutare trebuie să se axeze pe calitățile 
profesionale ale candidatului în dependență de activitatea în care este angajat și să evite 
orice alte criterii de selecție cu excepția cazurilor când criteriul determină exigența 
profesională caracteristică postului vacant (a se vedea art. 4 din Directiva 2000/78/CE din 27 
noiembrie 2000). Totodată, personalul implicat în procesul de recrutare ar trebui să țină cont 
de aceste fapte la elaborarea anunțurilor, prin oferirea detaliilor în privința specificului 
activității care urmează a fi desfășurată.  

5.8 Consiliul apreciază faptul că agenția de recrutare vizată pe dosar a conștientizat acțiunea sa 
și, la scurt timp, a rectificat anunțul. Consiliul îndeamnă agenția să-și instruiască personalul 
astfel încât situațiile similare să fie evitate pe viitor.   

 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, 7 alin. (2) lit. a) și alin. (5) art.15 alin. (4) din 
Legea 121 cu privire la asigurarea egalităţii din 25.05.2012 şi pct. 61 din Legea nr. 298 cu privire 
la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității din 
21.12.2012,  

CONSILIUL DECIDE 
 

1. Faptele constatate reprezintă discriminare pe criteriul limbă maternă în câmpul muncii.  
2. "Best People" SRL va include cursuri în domeniul nediscriminării în programul de instruire a 

angajaților săi.   
3. Angajatorii, precum și agențiile de pe plasare în câmpul muncii, să manifeste un grad 

avansat de precauție în procesul de recrutare, prin balansarea criteriilor de selecție în 
dependență de specificul activității. 

4. Personalul implicat în procesul de recrutare să țină cont de faptele constatate și la 
elaborarea anunțurilor, prin oferirea detaliilor în privința specificului activității care urmează a 
fi desfășurată. 

5. Decizie se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
6. 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 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 GAVRILIȚĂ – Membră 

http://www.egalitate.md/

