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DECIZIE 
din 21 aprilie 2017  

 cauza 09/17 
 
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 și verbale ale 
petiționarului: Ţ.V.   

                      reclamaţilor: Ministerul Afacerilor Interne (MAI) şi Inspectoratul General de Poliţie mun. Chișinău, 
și    
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 
 

I. Obiectul plângerii 
Pretinsa discriminare la calcularea vechimii în muncă pentru stabilirea sporului la salariu.  
 

II. Admisibilitatea obiectului plângerii 
Plângerea corespunde cerințelor art.13 din Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalității din 
25.05.2012.  Reclamatul a ridicat excepția de inadmisibilitate prevăzută la pct. 42 din Legea nr. 
298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului. Consiliul observă că excepția invocată are 
legătură cu fondul cauzei, respectiv, aceasta va fi abordată odată cu formularea concluziilor finale 
pe dosar. 
 

III. Susținerile părților 
    Alegațiile petiționarului 

3.1 Petiţionarul menționează că la 01.09.1999 a fost înmatriculat la studii în cadrul Colegiului de Poliţie 
„Dimitrie Cantemir" al MAI. Conform Ordinului Colegiului de Poliţie „Dimitrie Cantemir" al MAI 
nr.87„c" din 15.06.2001 cu privire la conferirea calificării de jurist absolvenţilor Colegiului de Poliţie 
„Dimitrie Cantemir" ai promoţiei 1999-2001, petiţionarul a fost exmatriculat din Colegiul de Poliţie 
„Dimitrie Cantemir" al MAI, în legătură cu absolvirea şi acordarea calificării de jurist. Respectiv, în 
baza hotărârii Comisiei pentru examenul de absolvire din 12.06.2001, petiționarului i-a fost 
eliberată Diploma de studii superioare de scurtă durată Seria AC nr. 0039001, obținând calificarea 
de jurist, profil juridic, specialitate jurist. Conform ordinului nr. 30 ef. din 01.08.2001, petiţionarul a 
fost angajat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova în bază de contract, unde 
a activat pănă la 05.12.2016 pînă când a încetat serviciul în legătură cu întrunirea condiţiei 
prevăzute în Legea nr.320/2012 la art. 47 alin.(l) lit. c) împlinirea vechimii în muncă ce permite 
dreptul la pensie. La calcularea vechimii în muncă pentru stabilirea sporului la salariu, petiționarului 
nu i s-a inclus perioada de studii urmate la Colegiul de Poliţie „Dimitrie Cantemir", contrar 
prevederilor pct. 7 subpunct. 4 al Hotărârii Guvernului nr. 1018 10.12.20141, care prevede că la 
calcularea vechimii în muncă pentru stabilirea sporului la salariu se include perioada de studii 
(medii de specialitate (colegiu) şi/sau superioare) în instituţiile de învățământ în domeniul militar 
(special), securităţii şi ordinii publice, cu frecvenţa la zi. 

                                                           
1 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calculare în muncă pentru stabilirea sporului la salariu funcţionarilor publici 

cu statut special (poliţişti) şi a vechimii în muncă în ramurile civile înrudite cu specialitatea (funcţia) deţinută în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne 
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3.2 Colegii petiţionarului, care au fost înmatriculaţi la studii în acelaşi an și la aceeași instituție, au 
inclusă această perioadă la calcularea vechimii în muncă pentru stabilirea sporului la salariu. 
Petiţionarul consideră că este tratat mai puțin favorabil în comparaţie cu colegii săi, susținând că 
diferențierea are la bază modul de finanţare a studiilor. Petiționarul declară că, deși el și-a făcut 
studiile în bază de contract, toți s-au aflat la regim militar de cazarmă aveau aceleași drepturi şi 
îndatoriri speciale prevăzute de regulamentele militare, au frecventat aceleaşi cursuri, având 
aceleaşi discipline de studiu și acelaşi plan didactic. Petiționarul consideră că nu există o justificare 
rezonabilă și obiectivă pentru tratamentul diferențiat aplicat în comparație cu colegii cu care se află 
în situaţie analogică.  

 
         Susținerile Inspectoratului General de Poliţie 
3.3 Reclamatul menţionează că petiționarul și colegii săi nu se găsesc într-o situație analogică, 

deoarece petiționarul nu a dobândit statutul juridic de angajat (colaborator) al Poliţiei în momentul 
înmatriculări sale la Colegiul de Poliţie „Dimitrie Cantemir”, ci ulterior absolvirii Colegiului, în anul 
2001, contrar situaţiei colegilor, care, odată cu înmatricularea în Colegiu, la secţia „zi” cu finanţare 
din contul bugetului de stat, au încheiat contractul individual de muncă şi au dobândit statutul de 
angajat al MAI în anul 1999.  

3.4 Reclamatul notează că petiționarul s-a adresat în instanța de judecată prin care a solicitat 
recalcularea vechimii în muncă cu includerea perioadei de studii 10.09.1999-15.06.2001 în cadrul 
Colegiului de Poliţie „Dimitrie Cantemir” al MAI, stabilirea şi achitarea sporului la salariu reieşind 
din vechimea în muncă stabilită. Reclamatul menționează că, pe marginea acestui litigiu, instanța 
de judecată a emis o soluție irevocabilă, prin care pretențiile petiționarului au fost respinse.  

 
        Susținerile Ministerului Afacerilor Interne  
3.5 Reclamatul menţionează că petiționarul a fost instruit pe bază de contract, având calitatea de 

student ca și orice student al altor instituții de învățământ civile, nefiindu-i aplicat regimul de 
cazarmă și nefiind antrenat în serviciul de menținere a ordinii publice, spre deosebire de 
persoanele care au fost instruite din contul bugetului de stat, care se considerau angajaţi ai Poliţiei, 
având drepturile şi obligațiile reglementate de legea specială.  

 
IV. Dreptul național și internațional relevant 

4.1 Constituția Republicii Moldova prin art. 16 alin. (2) garantează dreptul la egalitate, stipulând 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, 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.  

4.3 Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele 
organelor afacerilor interne nr. 1544 din 23.06. 93 art. 18  lit. b) prevede că la calcularea 
vechimii  în muncă pentru stabilirea pensiei în conformitate cu art.13 lit. a) militarilor care satisfac 
serviciu prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor 
interne, al cărui mod este stabilit de Guvern, se ia în calcul  timpul de studii în instituții de 
învățământ superior civil, dar nu  mai mult de cinci ani, calculându-se 6 luni de serviciu pentru un 
an de studii - persoanelor din corpul de ofiţeri militari şi din corpul de comandă (cu excepţia 
corpului  de ofiţeri  inferiori) al organelor afacerilor interne. 

4.4 Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului nr. 320 din 27.12.2012 la art. 17 
alin. (1) stabileşte că formarea profesională iniţială şi continuă a poliţiştilor se efectuează în cadrul 
Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI; alin. (2) în cazul angajării unor persoane care au absolvit alte 
instituţii de învățământ, înainte de a începe exercitarea atribuţiilor conform fişei postului, aceste 
persoane urmează un curs de instruire iniţială la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI în modul 
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stabilit de ministrul afacerilor interne; alin. (3) pe durata studiilor, studenţii Academiei „Ştefan cel 
Mare” a MAI se consideră angajaţi în serviciul Poliţiei; alin. (4) participarea studenţilor Academiei 
„Ştefan cel Mare” a MAI la activităţi de menţinere şi asigurare a ordinii şi securităţii publice şi de 
descoperire a infracţiunilor reprezintă o componentă a formării lor profesionale, prevăzută de 
programele de instruire; alin. (5) persoana admisă la studii în Academia „Ştefan cel Mare” a MAI 
semnează un angajament de continuare a serviciului în subdiviziunile MAI, după absolvirea 
instituţiei, pe un termen de 5 ani; alin. (6) studentul exmatriculat pentru indisciplină sau nereuşită, 
precum şi poliţistul care a absolvit Academia „Ştefan cel Mare” a MAI din contul bugetului de stat şi 
a încetat raporturile de serviciu în primii 5 ani de activitate din motive specificate la art. 47 alin. (1) 
lit. a), h), k)–m) restituie cheltuielile pentru studii proporţional cu perioada rămasă până la 5 ani, în 
modul stabilit de ministrul afacerilor interne;art. 34 alin.(2) prevede că raporturile de serviciu apar 
odată cu încheierea contractului individual de muncă, confirmat prin actul administrativ de numire 
în funcţie; art.68 alin. (7) vechimea în serviciu în cadrul organelor afacerilor interne stabilită 
poliţiştilor până la data intrării în vigoare a prezentei legi se include în vechimea în serviciu în 
Poliţie. 

4.5 Hotărârea Guvernului nr. 78 din 21.02.1994 cu privire la modul de calculare a vechimii în 
muncă, stabilirea şi plata pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de 
comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi sistemului penitenciar, colaboratorilor 
Centrului Naţional Anticorupţie la pct.7 se statuează că la calcularea vechimii în muncă la 
stabilirea pensiei pentru vechime în muncă conform Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a 
persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi  a sistemului 
penitenciar se ia în considerare: a) serviciul militar activ în Armata Naţională a Republicii Moldova, 
trupele de grăniceri, de carabinieri, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al 
Ministerului Afacerilor Interne, alte formaţiuni militare; b) serviciul  în organele securităţii statului, 
organele afacerilor interne, Poliţia de Frontieră organele Centrului Naţional Anticorupţie şi a 
sistemului penitenciar în funcţiile corpului de comandă şi în trupe; c) perioada activităţii în ministere 
şi departamente, instituţii şi organizaţii civile, cu menţinerea în serviciul militar activ sau în statele 
organelor afacerilor interne, Poliţiei de Frontieră organelor Centrului Naţional Anticorupţie şi a 
sistemului penitenciar; aflarea în prizonierat, de acesta nu a fost benevol şi dacă militarul aflat în 
prizonierat nu a săvârșit infracţiuni împotriva Patriei; timpul aflării sub arest şi ispăşirii pedepsei de 
către militari, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, corpul 
de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră colaboratorii Centrului Naţional Anticorupţie şi a 
sistemului penitenciar, traşi în mod neîntemeiat la răspundere penală sau  supuşi represiunilor şi 
reabilitaţi ulterior; durata activităţii în Departamentul de Stat pentru Problemele Militare; d) în cazul 
persoanelor din corpul de ofiţeri şi cel de comandă (cu excepţia inferiorilor) din organele afacerilor 
interne, corpul de ofiţeri al Poliţiei de Frontieră, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi a 
sistemului penitenciar - timpul studiilor în instituţiile de învățământ superior civile, dar cel mult cinci 
ani, calculându-se 6 luni de vechime în muncă pentru 1 an de studii; e) durata serviciului în Forţele 
Armate, organele securităţii de stat şi afacerilor interne şi a sistemului penitenciar ale fostei 
U.R.S.S., precum şi  ale altor state, dacă militarii, persoanele din corpul de comandă  şi din trupele 
organelor afacerilor interne şi a sistemului penitenciar, persoanele din corpul de ofiţeri şi subofiţeri 
al Poliţiei de Frontieră au fost transferate, în modul stabilit, în Armata Naţională, în organele 
securităţii statului şi afacerilor interne şi a sistemului penitenciar, Serviciu Protecţiei Civile şi 
Situaţiilor Excepţionale al MAI şi alte formaţiuni militare ale Republicii Moldova. f) durata 
aflării  rezerviştilor la concentrări speciale, legate de participarea la acţiunile militare pentru 
apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova între 2 martie 1992 şi 13 august 1992; g) 
timpul de îndeplinire a serviciului în condiţii deosebite - în condiţiile avantajoase respective, inclusiv 
în condiţiile stabilite de legislaţie până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri; h) perioada de 
activitate în instituţiile penitenciare în calitate de salariaţi civili; i) în cazul colaboratorilor Centrului 
Naţional Anticorupţie - vechimea în muncă în funcţia de procuror sau anchetator în organele 
procuraturii, perioada activităţii operative în Garda Financiar. 

4.6 Hotărârea Guvernului nr. 1018 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind modul 
de calculare a vechimii în muncă pentru stabilirea sporului la salariu funcţionarilor publici 
cu statut special (poliţişti) şi a vechimii în muncă în ramurile civile înrudite cu specialitatea 
(funcţia) deţinută în cadrul Ministerului Afacerilor Interne la pct. 7 prevede că, la calcularea 
vechimii în muncă pentru stabilirea sporului la salariu funcţionarilor publici cu statut special ce deţin 
grade speciale ale Poliţiei, se includ următoarele perioade:1) serviciul militar, serviciul în organele 
afacerilor interne, Poliţie şi Poliţia de Frontieră, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, 
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Forţele Armate, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul Vamal, 
Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, Serviciul de Stat de 
Curieri Speciali şi alte formaţiuni militare (speciale) create în conformitate cu legislaţia Republicii 
Moldova, perioada de activitate în Departamentul de Stat al Republicii Moldova pentru Problemele 
Militare, care au deţinut grade militare (speciale);2) serviciul în organele afacerilor interne, în 
forţele armate, în organele securităţii de stat şi în organele pentru situaţii excepţionale ale fostei 
URSS şi ale altor state, dacă militarii, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor 
afacerilor interne au fost transferate, în modul stabilit, în Forţele Armate, în organele securităţii 
statului şi în organele afacerilor interne ale Republicii Moldova;4) perioada de studii (medii de 
specialitate (colegiu) şi/sau superioare) în instituţiile de învățământ în domeniul militar (special), 
securităţii şi ordinii publice, cu frecvenţa la zi; 5) perioada de studii în instituţiile de învățământ 
superior civil pentru persoanele din funcţiile de ofiţeri, pe timpul deţinerii funcţiei corespunzătoare 
specialităţii obţinute, dar nu mai mult de cinci ani, calculându-se 6 luni de serviciu special pentru un 
an de studii; 6) vechimea în muncă în ramurile civile înrudite cu specialitatea (funcţia) prevăzută 
pentru funcţia deţinută, calculându-se un an de serviciu special pentru doi ani de vechime în 
muncă, dar nu mai mult de 10 ani de serviciu – angajaţilor cu studii superioare;  7) durata aflării 
rezerviştilor la concentrări speciale, legate de participarea la acţiunile militare pentru apărarea 
integrităţii şi independenţei Republicii Moldova între 2 martie 1992 şi 13 august 1992;  8) perioada 
de activitate de până la transfer în funcţii poliţieneşti a categoriei de salariaţi specificaţi la art.68 
alin.(8) al Legii nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutului poliţistului, 
calculându-se o zi de vechime în serviciu pentru o zi de vechime în muncă; 9) alte perioade de 
activitate, în cazul în care sunt expres prevăzute de legislaţie. 

4.7 Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților 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. 
 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 
5.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține spre examinare o pretinsă discriminare la calcularea 

vechimii în muncă pentru stabilirea sporului la salariu. 
5.2 Referitor la excepțiile de inadmisibilitate ridicate de către reclamați, Consiliul menționează 

următoarele.                                                                                                                                                
În primul rând, faptele invocate au un obiect fondat prin raportare la domeniul de aplicare a Legii 
cu privire la asigurarea egalității, or situația descrisă se încadrează în elementele constitutive ale 
discriminării directe. În al doilea rând, Consiliul respinge afirmația referitor la incompetența 
Consiliului de a examina un litigiu pe marginea căruia există o hotărâre judecătorească irevocabilă, 
deoarece, deși părțile sunt aceleași, obiectul este diferit, or acesta nu a cuprins examinarea 
existenței unei situații de discriminare.   

5.3 Consiliul reaminteşte că atât legislaţia naţională (art. 15 alin. (1) și art. 19 din Legea nr. 121 cu 
privire la asigurarea egalităţii), cât şi practica Curţii Europene a Drepturilor Omului (printre multe 
altele, a se vedea cauza D. H. si alţii v. Republica Cehă par. 82-84, par.177, cauza Chassagnou si 
alții v. Franţa par. 91-92, Timishev v. Rusia par.57), prevede o regulă specială referitor la sarcina 
probei în litigiile privind discriminarea, şi anume: sarcina probei trece la reclamat atunci când 
petiţionarul prezintă dovezi din care se poate prezuma că a existat un tratament discriminatoriu. 
Reieşind din alegaţiile expuse, pentru a institui o prezumție a discriminării directe, argumentele și 
probele aduse trebuie să indice asupra următoarelor elemente constitutive, și anume:  

a) tratamentul mai puțin favorabil (excludere, deosebire, restricție ori preferință) în drepturi și 
libertăți,  

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

5.4 Examinând circumstanțele invocate, Consiliul stabilește o prezumție a discriminării directe, or toate 
elementele indicate mai sus au fost corespunzător descrise. Tratamentul mai puțin favorabil al 
petiționarului s-a manifestat prin neincluderea perioadei de studii la calcularea vechimii în muncă 
pentru stabilirea sporului la salariu, prin comparație cu alți colegi cu care și-a făcut studiile în 
aceeași perioadă și la aceeași instituție, cărora le-a fost inclusă. Petiționarul susține că acest 
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tratament a fost determinat de faptul că și-a făcut studiile în bază de contract și nu din contul 
bugetului de stat, precum colegii săi. 

5.5 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. Consiliul urmează să aprecieze existenţa unei legături 
de cauzalitate dintre tratamentul deplâns și criteriul invocat, precum și existenţa justificării obiective 
şi rezonabile. 

5.6 Reclamații confirmă faptul că perioada de studii la Colegiul de Poliție „Dimitrie Cantemir” a 
petiționarului nu a fost inclusă la calcularea vechimii în muncă. Potrivit acestora, refuzul se justifică 
rezonabil și obiectiv prin faptul că petiționarul nu este în situație analogică cu colegii săi cu care se 
compară, respectiv nu poate pretinde un tratament similar. În primul rând, persoanele cu care se 
compară aveau statut de colaborator al poliției din momentul înmatriculării. În al doilea rând, 
persoanele înmatriculate la studii din contul bugetului de stat au statut de cursant, iar persoanele 
care sunt înmatriculate la studii în bază de contract au statut de student, ca şi studenţii oricăror 
instituţii de învățământ superior civil. Statutul de cursant se deosebește de cel de student, prin 
faptul că, pe parcursul studiilor în cadrul Colegiului de Poliție, cursantul se află în regim de 
cazarmă, ceea ce înseamnă că cursantul are statut juridic de colaborator al poliției, poartă 
uniformă și echipament, beneficiază de bursă, este asigurat gratuit cu hrană și are obligația de a 
activa în cadrul MAI. Totodată, în privința cursanților care aveau regim de cazarmă se aplica 
prevederile art. 6 din Legea nr. 416-XII din 18.12.1990 cu privire la poliție, respectiv puteau fi 
antrenați în serviciul de menținere a ordinii publice. Mai mult, persoanele care își fac studii cu 
finanțare de la bugetul de stat, trec serviciul militar cu acordarea gradului special, pe când cei de la 
contract frecventează cursul la catedra de pregătire militară.  

5.7 Consiliul acceptă argumentul că instruirea în cadrul Colegiului de Poliție „Dimitrie Cantemir”, cu 
finanțare din contul bugetului de stat și cele pe bază de contract sunt situații juridice diferite, pentru 
care legea prevedea regimuri diferite. Petiționarul, deși a studiat într-o instituție de învățământ 
mediu special cu profil militar, nu avea nici statut juridic de colaborator al poliției, nici nu era la 
același regim precum colegii săi care erau instruiți din contul bugetului de stat. Astfel, Consiliul 
stabilește că diferențierea de tratament se justifică, deoarece situațiile analizate nu sunt similare.   
 
Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3 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, 

 
CONSILIUL DECIDE 

 
1. Faptele constatate nu reprezintă discriminare la calcularea vechimii în muncă pentru stabilirea 

sporului la salariu. 
2. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
3. 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: 
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Ian FELDMAN – Preşedinte 
 
____________________________________________ 
 Oxana GUMENNAIA – Membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – Membru 
 
____________________________________________ 
Lucia GAVRILIȚĂ   – Membră 
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