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DECIZIE 
 17 martie 2017  
 cauza 517/16  

 
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Oxana GUMENNAIA – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră 
 
au examinat susţinerile scrise ale 
petiționarului: V.S. 
reclamaţilor: SRL "Geoconstanta", ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii 

Pretinsa discriminare pe criteriu de dizabilitate în acces la bunuri și servicii disponibile 
publicului, cauzată de lipsa acomodării rezonabile a căilor de acces în instituțiile vizate. 
 

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. Susținerile părților 

   Alegațiile petiționarului 
3.1 Petiționarul este o persoană cu dizabilități locomotorii, care se deplasează în scaun rulant. La 

data de 22.09.2016 a hotărât să se adreseze Centrului Stomatologic Municipal Chișinău. 
Deplasându-se la fața locului (bd. Negruzzi 3/2) a constatat că edificiul nu este accesibil pentru 
persoanele cu dizabilități locomotorii, fiind astfel în imposibilitate de a beneficia de serviciile 
stomatologice (f.d. 2). Petiționarul mai invocă că, la recomandările cunoscuților, la data de 
21.10.2016, s-a adresat clinicii stomatologice (Jeorge Dental Studio) a SRL "Geoconstanta". 
Ajungând la fața locului (str. Ismail 21) a constatat că edificiul nu este accesibil pentru 
persoanele cu dizabilități locomotorii, fiind astfel în imposibilitate de a beneficia de serviciile 
stomatologice (f.d. 2). 
 
Poziția reclamatului - SRL "Geoconstanta" 

3.2 Compania susține că petiționarul nu a avut programare la data de 21.10.2016, subliniind că deși 
condițiile tehnici ale scărilor nu permit amenajarea unei rampe, pentru facilitatea accesului 
persoanelor care utilizează fotoliu rulant, au prevăzut și amenajat o intrare din curte. Totodată, 
se menționează că, după recepționarea sesizării, dna director a contactat telefonic petiționarul 
și i-a explicat cum poate să acceadă la serviciile prestate de companie. 
 
Poziția reclamatului - ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău 

3.3 Conducerea centrului menționează că regretă cele întâmplate, subliniind că ar fi avut loc o 
deficiență de comunicare. Totodată, se comunică că atât la intrare în clădire, cât și pe holul 
clădirii sunt instalate semne care indică accesul pentru persoanele care utilizează fotoliu rulant. 
De asemenea, se menționează că instituția dispune de un cărucior propriu, amplasat lângă 
registratură, pentru facilitarea accesului în și prin instituție pentru încăperile a căror dimensiuni 
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cu corespund standardelor, numind printr-un ordin intern o persoană responsabilă pentru 
acordarea serviciilor de suport în acest sens.  

 
IV. Dreptul național și internațional relevant 

4.1 Constituția Republicii Moldova la art. 16 alin. (2) prevede că 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;  art. 51 alin. 
(1) prevede că persoanele handicapate beneficiază de o protecţie specială din partea întregii 
societăţi. Statul asigură pentru ele condiţii normale de tratament, de readaptare, de învăţămînt, 
de instruire şi de integrare 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, 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 și definiția acomodării rezonabile – orice modificare sau adaptare necesară și 
adecvată, într-un caz particular, care nu impune o sarcină disproporționată sau nejustificată 
atunci cînd este nevoie pentru a asigura unei persoane, în cazurile stabilite de lege, exercitarea 
drepturilor și libertăților fundamentale în condiții de egalitate cu ceilalți; 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. 8 interzice orice formă de discriminare privind 
accesul persoanelor la servicii și bunurile disponibile publicului, indicînd o listă deschisă de 
bunuri și servicii. 

4.3 Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, art. 8 
pct. 6 prevede 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. 19 din aceeași lege, stabilește că obiectele de 
menire socială trebuie să fie amenajate într-un mod care să le facă accesibile pentru 
persoanele cu dizabilități: dotate cu căi de acces şi instalate cu respectarea actelor normative în 
vigoare vizând domeniul respectiv; art. 26  persoanele cu funcţii de răspundere, întreprinderile, 
instituţiile şi organizaţiile indiferent de forma de proprietate, care nu îndeplinesc prevederile 
prezentei legi în ceea ce priveşte eliminarea barierelor existente şi amenajarea adecvată, 
conform normativelor în vigoare, a clădirilor, instalaţiilor şi încăperilor, inclusiv a celor de locuit, 
a mijloacelor de transport în comun, a mijloacelor de informare şi de telecomunicaţii, a 
obiectivelor culturale, turistice, a complexelor (sălilor) sportive şi a altor obiecte ale infrastructurii 
sociale pentru a asigura accesul la ele şi utilizarea lor de către persoanele cu dizabilităţi poartă 
răspundere în conformitate cu Codul contravenţional. 

4.4 Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului și 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. 

4.5 Comentariul General nr. 1 (2014) al Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu 
dizabilități la pct. 37 se menționează că drepturile prevăzute la articolul 12 sunt strâns legate 
de obligațiile statului cu privire la accesibilitate, deoarece dreptul la egalitate în fața legii este 
necesară pentru a permite persoanelor cu dizabilități să trăiască independent și să participe pe 
deplin în toate sferile vieții. Articolul 9 impune identificarea și eliminarea barierelor în 
infrastructuri sau servicii destinate publicului. Lipsa accesibilității la informare și comunicare, 
precum și serviciile inaccesibile, pot constitui obstacole în calea realizării capacității juridice 
pentru unele persoane cu dizabilități, în practică. Prin urmare, statele părți trebuie să întreprindă 
măsurile cuvenite pentru asigurarea exercitării capacității juridice, precum și să se asigure că 
toate informațiile referitoare la aceasta sunt pe deplin accesibile.  
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4.6 Comentariul General nr. 2 (2014) cu privire la accesibilitate adoptat de Comitetului ONU 
pentru drepturile persoanelor cu dizabilități la pct.25 notează că accesibilitatea vizează un 
grup de persoane, în timp ce acomodarea rezonabilă vizează persoane individuale. Acest lucru 
înseamnă că asigurarea accesibilității este o obligație ex-ante. Prin urmare, statele părți au 
datoria de a se asigura o accesibilitate înainte de a primi o cerere individuală pentru a introduce 
sau de a folosi un loc sau un serviciu. Statele părți trebuie să stabilească standarde de 
accesibilitate, care trebuie să fie adoptate în urma consultării cu organizațiile persoanelor cu 
dizabilități și trebuie să fie puse la dispoziția furnizorilor de servicii, constructori și alți factori 
relevanți. Standardele de accesibilitate trebuie să fie extinse și standardizate. În cazul 
persoanelor care au dificultăți specifice și care nu au fost luate în considerare atunci când 
standardele de accesibilitate au fost dezvoltate sau care nu folosesc modurile, metodele sau 
mijloacele oferite pentru a obține accesibilitate (de exemplu citire în Braille) chiar și aplicarea 
standardelor de accesibilitate poate să nu fie suficiente pentru a le asigura accesul. În astfel de 
cazuri, se pot recurge la acomodarea rezonabilă. În conformitate cu prevederile Convenției, 
statele părți nu pot să invoce austeritate ca o scuză pentru eșecul de a asigura accesibilitatea 
treptată pentru persoanele cu dizabilități. Obligația de a pune în aplicare accesibilitatea este 
necondiționată, adică entitatea obligată să asigure accesibilitatea nu poate u poate invoca 
sarcina disproporționată ca justificare a lipsei accesibilității. 
 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 
5.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține o pretinsa discriminare pe criteriu de dizabilitate în 

acces la serviciile stomatologice, cauzată de inaccesibilitatea clădirilor instituțiilor vizate.  
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. Reieșind 
din alegațiile expuse în plângere, pentru a proba discriminarea, petiționara 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 Reprezentanții Consiliului, în scopul verificării informațiilor comunicate de către reclamați, s-au 
deplasat la fața locului pe adresele indicate în plângere pentru a confrunta datele comunicate 
cu cele de fapt. Din imaginile efectuate se observă că accesul persoanelor, care utilizează 
fotoliu rulant, în instituțiile reclamate poate fi asigurat. Analizând faptele invocate prin raportare 
la cele constatate, Consiliul deduce că barierile întîmpinate de către acesta la accesarea 
serviciile stomatologice, nu au fost determinate de neasigurarea accesibilității fizice a clădirilor 
vizate, dar din lipsa de informare a petiționarului și comunicarea defectuoasă dintre petiționar și 
prestatorii de servicii.  

5.4 Luând în considerare faptele constatate, Consiliul subliniază că pentru a se pretinde victima 
încălcării unui drept trebuie să arate acțiunile sau omisiunile care i-au afectat exercitarea 
dreptului, sau că un astfel de efect este iminent. Consiliul remarcă că, pentru a beneficia de 
serviciile stomatologice, indiferent de instituția aleasă, potențialul pacient ar trebui să-și facă o 
programare în prealabil. Cu această ocazie potențialul pacient ar putea comunica despre 
dificultățile sale locomotorii și ar putea solicita măsuri de acomodare rezonabilă. În situația 
refuzului de a recurge la astfel de măsuri individuale pentru a garanta petiționarului accesul la 
serviciile solicitate, ș-ar putea prezuma o situație de discriminare sub forma refuzului în 
acomodarea rezonabilă. Or, în situația analizată, aceste solicitări nu au fost efectuate.  

5.5 Prin urmare, Consiliul se va expune dacă, în situația raportată, restrângerea exercitării dreptului 
de a accesa serviciile stomatologice poate fi considerată iminentă. Consiliul reține că deși 
condițiile tehnice ale scărilor nu permit amenajarea unei rampe, pentru facilitatea accesului 
persoanelor care utilizează fotoliu rulant, ambele instituții au prevăzut și amenajat o intrare 
separată. Consiliul reține că Centrul Stomatologic Municipal Chișinău dispune de un cărucior 
propriu, amplasat lângă registratură, pentru facilitarea accesului în și prin instituție în special în 
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încăperile a căror dimensiuni cu corespund standardelor, fiind numită printr-un ordin intern o 
persoană responsabilă pentru acordarea serviciilor de suport în acest sens. În opinia Consiliului, 
toate aceste modificări și adaptări a procedurii de deservire a pacienților, constituie măsuri de 
acomodare rezonabilă adecvate și proporționale situației analizate.  

5.6 Consiliul notează că, deși reclamatul nu dispune de căi de acces standardizate, marja minimă 
de adaptare în raport cu necesitățile reale ale pacienților cu dizabilități locomotorii, care survin 
în procesul de deservire, este respectată. Consiliul atestă existenţa acomodării rezonabile 
individualizate care poate asigura persoanelor cu dizabilităţi locomotorii accesarea serviciilor 
stomatologice în instituțiile vizate.  

5.7 Cu toate acestea, Consiliul atenționează că această alternativă poate fi acceptată doar cu 
caracter temporar și reamintește că accesibilizarea fizică și informațională constituie o obligație 
ex ante a statului. Obligația de a implementa accesibilitatea este necondiționată, iar entitatea 
obligată să asigure accesibilitatea nu poate invoca sarcina disproporționată ca justificare a lipsei 
accesibilității1. Astfel, Consiliul îndeamnă subiecții vizați în această decizie să depună eforturi 
progresive pentru a standardiza căile de acces și spațiile clădirilor aflate în gestiunea lor în 
conformitate cu Normativele de accesibilitate. 
 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, art. 8 lit. b) 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 a petiționarului în acces la serviciile 
stomatologice.  

2. Faptele constatate nu satisfac cerința accesibilității clădirilor pentru persoanele cu dizabilități 
locomotorii.  

3. În vederea prevenirii faptelor similare în viitor SRL "Geoconstanta" va întreprinde, în termen 
de 6 luni, toate acţiunile necesare în vederea accesibilizării căii de acces în edificiu (intrarea 
din spate) conform normativelor tehnice. SRL "Geoconstanta" va plasa pe ușa de la intrare un 
afiș care să indice către direcția de acces în edificiu accesibilizată pentru persoanele cu 
dizabilități locomotorii.   

4. Prezenta decizie se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
5. 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 

                                                           
1 A se vedea Comentariul General nr. 2 (2014) cu privire la accesibilitate (Articolul 9 al CNUDPD), adoptat de Comitetului ONU pentru 

drepturile persoanelor cu dizabilități, alin. 25 

http://www.egalitate.md/

