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Decizie 

din 30.12.2014 

pe cauza nr. 168/14 (B.I. vs. administrația Școlii de Arte „Alexei Stîrcea”) privind 

discriminare prin hărțuire la locul de muncă  

 

Membrii Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminări și asigurarea egalități, la ședințele 

de deliberări din 11.12.2014 și 30.12.2014 

au examinat cauza nr:168/14 și audiind  

petiționara: B.I. reprezentată de avocata G.V. 

reclamații: administrația Școlii de Arte „Alexei Stîrcea”, reprezentată de directorul I.G., directorul 

adjunct N.S., directorul adjunct E.P., directorul adjunct M.E. cu privire la: discriminare prin 

hărțuire la locul de muncă 

au deliberat cu privire la următoarele: 

 

I. Actele de procedură îndeplinite  

1.1. La data de 06.10.2014 Consiliul a primit și înregistrat sub nr. 804 plîngerea petiţionarei B.I. 

(f.d.1-9), în baza căreia a demarat examinarea cauzei nr.168/14. 

1.2. La 23.10.2014 în adresa reclamaților administrația Școlii de Arte „Alexei Stîrcea”: directorul 

I.G., directorul adjunct N.S., directorul adjunct E.P.a, directorul adjunct M.E. au fost expediate 

scrisori cu solicitarea prezentării informațiilor și probelor adăugătoare pe marginea plîngerii. 

Totodată reclamații au fost informați despre data ședinței de audieri stabilită pentru 07 

noiembrie 2014 și termenul limită de prezentare a explicațiilor stabilit pentru 31.10.2014 

(f.d.47-54). 

1.3. La data de 28 octombrie 2014 reprezentantul Școlii de Arte „Alexei Stîrcea” N.R. a solicitat 

amînarea ședinței de audieri, motivînd că nu reușește să se pregătească pentru ședință, 

deoarece este necesar să colecteze mai multe acte și documente în calitate de probe. Astfel, 

fiind coordonat cu membrul raportor, dar și cu reprezentantul petiționarei- V.G., ședința de 

audieri a fost amînată pentru 11 noiembrie 2014, orele 13.00. 

1.4. La data de 29.10.2014 petiționarei i s-a expediat scrisoarea prin care a fost informată despre 

data ședinței de audieri și posibilitatea de a prezenta probe suplimentare pe caz (f.d.55). 

1.5. La 10.11.2014, reprezentantul Școlii de Arte „Alexei Stîrcea” a expediat prin intermediul poștei 

electronice explicațiile solicitate prin scrisorile din 23.10.2014 (f.d.57-59). 

1.6. La 11 noiembrie 2014, orele 13.00 a avut loc ședința de audieri pe marginea cauzei, unde a 

fost audiată petiționara asistată de reprezentantul său, au susținut poziția sa reclamații și 

reprezentantul administrației Școlii de Arte „Alexei Stîrcea”. Directorul Școlii de Arte „Alexei 

Stîrcea”, dl I.G. nu s-a prezentat, menționînd că are probleme de sănătate. 

 

I. Admisibilitatea plîngerii: 
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2.1. Obiectul cauzei corespunde cerințelor art.13 din Legea nr. 121 privind asigurarea egalității și 

nu ridică excepții de inadmisibilitate prevăzute de art. 14 din aceiași lege. Nici unul din 

reclamați nu a ridicat excepții de inadmisibilitate. 

III. Obiectul plîngerii: 

3.1.  Discriminare prin hărțuire la locul de muncă. 

 

IV. Motivele de fapt și de drept 

 

A. Susținerile petiționarei 

În plîngere petiționara a solicitat: 

4.1. „[…] 1. Constatarea discriminării petiţionarei prin hărţuire pe criteriu de opinie de către 

Directorul instituţiei. 2. Constatarea discriminării petiţionarei prin hărţuire pe criteriu de opinie 

de către directorii adjuncţi al instituţiei. 3. Stoparea ilegalităţii[…]”(f.d.8). 

4.2. În fapt petiționara invocă următoarele: ”[…] la data de 01.09.2006 a fost transferată ca 

profesor de bază în funcţie de profesor la arta teatrală în Şcoala de Arte " Alexei Stîrcea" mun. 

Chişinău. La data de 21.06.2002 a absolvit studiile superioare universitare de licenţă licenţiată 

în Chimie specialitatea chimie – biologie. Tot atunci a studiat şi la facultatea de arte frumoase 

secţia Regie şi măiestrie actoricească şi suplimentar conform diplomei nr. 000267 Seria AF 

eliberate de Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Arte Frumoase din 16 mai 2002 a 

obţinut specialitatea Regizor. La 31 mai 1994 a absolvit şcoala de muzică pentru copii din or. 

Cantemir. În 2014 a fost înmatriculată la studii de master la Academia de Muzică, Teatru şi 

Arte Plastice. Petiţionara are 2 copii minori a.n. 2003 şi 2007. Copilul B.A. este elevă a şcolii 

de Arte " Alexei Stîrcea", iar fiica B.I. trebuia să fie înmatriculată în cl.1 anul 2014. În luna mai 

2014 petiţionara dorind să-şi înmatriculeze copilul în cl.1 de studii a fost informată de direcţie 

că începând cu anul 2014 copii nu vor mai fi înmatriculaţi în această şcoală şi cl. 1 nu va 

exista, petiţionara nu a primit nici un răspuns explicit vis-a-vis de decizia direcţiei. Petiţionara a 

dorit să afle mai multe detalii despre motivele de ce nu se vor deschide clase noi gimnaziale şi 

i s-a comunicat că clasele gimnaziale nu au autorizaţia direcţiei învăţământ şi ei nu activează 

legal. În astfel de situaţii petiţionara a decis să se intereseze şi să obţină legalizarea claselor 

gimnaziale din aceste instituţii, deoarece ea activează şi are clase gimnaziale începând cu 

2003 până în prezent. La 30 mai 2014 din numele petiţionarei şi a unui grup de părinţi a fost 

întocmită şi expediată o cerere în adresa Direcţiei Cultură a Primăriei prin care s-a solicitat 

organizarea şi formarea clasei 1 (gimnazială) în şcoala de Arte " Alexei Stîrcea" pentru anul de 

învăţământ 2014-2015 la data de 30.05.2014 fiind 21 de doritori de a înscrie copii în cl. 1 

gimnazială. La data de 22 august 2014 Primăria mun. Chişinău prin dispoziţia nr. 922-d a 

dispus: începând cu data de 01.09.2014 până la sfârșitul anului de studii 2015 se permite 

activitatea claselor primare şi școlii de Arte „Alexei Stîrcea". Au mai fost depuse plîngeri în 

adesa Primăriei Chișinău și Direcției generale tineret și sport. Ulterior după emiterea 

Dispoziţiei Primăriei de admitere a elevilor în cl.1 părinţii inclusiv petiţionara care este şi 

profesoară şi părinte în această instituţie a semnat cererea adresată directorului prin care a 

solicitat să fie pregătită sala de clasă 201 pentru elevii înmatriculaţi în cl. 1. La data de 

29.08.2014 a fost semnată o cerere prin care s-a solicitat să fie lăsată ca profesoară a clasei 1  

d-na M.E. Totodată în urma acestor cereri şi plângeri adresate instituţiilor de stat, Școala de 

Arte a fost verificată atît de Direcţia Generală Finanţe a Consiliului Municipal, cît şi de Direcţia 

Cultură unde s-au depistat mai multe nereguli pe care nici petiţionara şi nici părinţii nu le-au 

cunoscut. Conform răspunsului din 05.08.2014 nr.114/01-12 Direcţia Cultură a expediat un 

răspuns prin care informează petiţionara şi părinţii că în 1994 a fost deschis în cadrul şcolii de 

Arte „Alexei Stîrcea" clase primare gimnaziale experimental. Deschiderea claselor a fost 

coordonată doar verbal fără acte ce ar legifera statutul lor. Din 1994 până în 2014 nu au fost 
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întreprinse măsuri de către direcţia şcolii pentru legalizarea acestor clase. Au existat abateri 

precum faptul că elevii nu au beneficiat de alimentaţie gratuită etc. Şcoala nu a fost inclusă 

niciodată în planul de inspectare, deoarece nu a existat temei juridic. La data de 15.07.2014 

Direcţia Generală Finanţe în urma controlului demarat a expediat un răspuns prin care indică 

că în cadrul şcolii clasele gimnaziale care activează, contravin cadrului legal deoarece şcoala 

este cu statut de învăţământ artistic complementar extraşcolar. La control nu au fost 

prezentate careva documente confirmative privind instruirea claselor gimnaziale. A fost 

efectuat auditul bugetelor s-a constatat că nu s-au solicitat bani pentru alimentaţia copiilor. În 

urma acestor răspunsuri, petiţionara a solicitat instituţiei să solicite alimentaţia gratuită pentru 

copii şi să se legifereze studiile gimnaziale, în opinia petiţionarei aceasta consideră că 

instituţia trebuie să fie legiferată şi este nevoie de obţinerea statutului de studii gimnaziale. În 

urma acestor scrisori la şcoala de artă au fost demarate mai multe controale de către 

instituţiile abilitate, iar aceasta i-a nemulţumit pe angajatori astfel aceştia au început să creeze 

petiţionarei condiţii ostile de lucru şi să o umilească, înjosească ori de câte ori îşi doreau. La 

data de 04.09.2014 directorul adjunct a semnat dispoziţia nr. 1 D prin care a mărit taxele de 

studii, petiţionara a cerut la şedinţa cu profesori explicaţii ca să înţeleagă cum să explice 

părinţilor mărirea taxelor, care este justificarea. Mai mult decît atît, ea avînd 2 copii 

înmatriculaţi în această şcoală, mărirea taxelor o afectează direct şi pe dumneaei. Părinţii s-au 

adresat către Primărie şi Ministrului Culturii prin care au solicitat să fie efectuată o analiză vis-

a-vis de taxele de plată ale Școlii de Arte "A. Stîrcea". În urma acestor plângeri, cereri depuse 

şi semnate de petiţionară şi alţi părinţi petiţionarei au început să-i fie create situaţii ostile şi 

nedorite de lucru. La data de 09.09.2014 a avut loc Consiliul Profesoral a şcolii la orele 16-00 

unde toate cadrele didactice au fost invitate obligatoriu la o şedinţă. Tema şedinţei consiliului 

profesoral “ Taxele de studii în şcoală”, fiecare elev are o specialitate muzicală de arte cel 

puţin. Personal petiţionara la şedinţă a întrebat „de ce taxele sunt atît de mari la unele 

specialităţi, cum sunt calculate aceste taxe, cui aparţine decizia..." Petiţionara a fost agresată 

de către profesori şi anume spre exemplu profesoara S.R. a strigat la ea spunându-i" închide 

gura obraznico, şezi jos şi nu te mai scula.... " aceasta repetînd în continuu că petiţionara 

doreşte să distrugă şcoala de arte făcînd imposibil ca petiţionara să vorbească... Profesorul 

C.G. în faţa administraţiei a numit-o la şedinţă pe petiţionară Mizerie, Rîs al 

societăţii…Directorul adjunct E.P. a început să bată din palme şi picioare strigînd la petiţionară 

„Gura B., Jos B., Afară B...." Petiţionara era aşezată şi aştepta ca aceşti profesori să-i permită 

să-şi expună viziunea sa asupra problemei. Problema taxării era importantă pentru petiţionară 

nu doar ca profesor, ci şi ca mamă a 2 copii care studiază în această instituţie. În urma acestui 

comportament petiţionara a avut un stres psihoemoţional şi a fost nevoită să cheme 

ambulanţa, iar pe data de 10.09.2014 a ieşit pe buletin. La data de 11.09.2014 s-a plâns pe 

aceste fapte Primarului Chirtoacă. După ce a ieşit de pe buletin au fost imediat verificate 

calităţile profesionale pentru a fi evaluată, iar ulterior a fost informată că a fost evaluată 

nesatisfăcător. Direcţia instituţiei i-a comunicat verbal că petiţionara nu mai are dreptul să 

predea orele de teatru în instituţie şi faptul că diploma ei nu mai este recunoscută şi nu-i 

permite dreptul de a preda în această şcoală astfel ea este lipsită de orele de teatru şi nu va 

mai fi prelungit contractul de muncă în acest domeniu. Petiţionara s-a adresat către Ministerul 

Culturii prin care a solicitat să fie recunoscute meritele ei pe tot parcursul anilor şi a explicat că 

are studii în domeniu, iar direcţia nu îi permite să mai aibă ore de teatru. La data de 

05.09.2014 pe numele petiţionarei a venit răspunsul de la Ministerul Culturii, această scrisoare 

deşi era adresată petiţionarei a fost deschisă de către directorul adjunct care a chemat-o în 

birou şi i-a înmînat răspunsul, plicul de la scrisoare a refuzat să i-l dea, astfel direcţia şi-a 

permis să citească corespondenţa venită pe numele petiţionarei. În prezenta scrisoare 

Ministerul indică că „recunoaşte meritele petiţionarei care sunt confirmate cu nenumăratele 

diplome obţinute în cadrul concursurilor naţionale şi internaţionale... însă a recomandat să 

obțină o diplomă de licenţă în domeniu de specialitate." (anexă) Nimeni din administraţie până 



4 

 

la conflictul din instituţie nu i-a comunicat că nu poate să continue activitatea didactică şi pe 

toată perioada din 2006 până în 2014 a activat în baza ordinului de angajare. Directorul 

adjunct a comunicat petiţionarei că ei au citit scrisoarea care a venit de la Ministerul Culturii şi 

au făcut copia scrisorii, iar originalul îl dau acesteia pentru că scrisoarea este adresată 

petiţionarei, la întrebarea de ce şi-au permis să deschidă scrisoarea şi să o citească dacă era 

adresată petiţionarei directorul adjunct a spus că are tot dreptul să facă acest lucru. Ulterior a 

fost informată că ea nu va mai avea ore de teatru şi nu poate să mai activeze în această 

funcţie, spunîndu-i că ce a căutat aceea a obţinut, de ce a scris cereri cu clasele gimnaziale la 

primărie, minister, pentru ce i-au trebuit probleme, iată a căutat probleme acum le-a găsit nu 

va mai avea ore de teatru, toate clasele vor fi luate astfel că şi salariul va fi micşorat. La data 

de 04.09.2014 un grup de părinţi a scris o cerere prin care au solicitat ca orele teatrale să fie 

duse de petiţionară. La data de 02.09.2014 petiţionara s-a adresat în scris către directorul 

şcolii să-i fie oferite ore de arta teatrală cl. I şi cl. III gimnazială. La data de 24.09.2014 

petiţionara a indicat că a susţinut examenul de înmatriculare la masterat anul I secţia zi la 

Facultatea Teatru, Film şi Dans" şi a solicitat săi fie prelungit contractul de muncă în 

activitatea ei ca profesor de artă teatrală. Administraţia şcolii a refuzat şi a declarat deschis că 

ea ceea ce a căutat, a găsit, nu a tăcut a vrut studii gimnaziale iată că acum să suporte 

consecinţele, iar faptul că este înmatriculată la studii de master nu o scapă şi ea oricum nu are 

dreptul să predea aceste ore de teatru. Ulterior direcţia a mai organizat o şedinţă cu profesorii 

unde au început să strige la petiţionară că ea a dorit alimentaţie gratuită pentru copii iată că 

vor avea alimentaţie gratuită numai că va trebui să plece în altă şcoală să mănânce şi toţi 

profesorii o bruscau verbal pe petiţionară, deoarece plecarea în altă şcoală cu copii este un 

disconfort că părinţii nu sunt de acord, că profesorii sunt puşi în situaţia de a îmbrăca copii, a 

avea grijă să-i ducă şi să-i aducă de la cantina şcolii vecine şi nici la această adunare nu a 

putut să vorbească petiţionara, deoarece nu era ascultată de nimeni. Petiţionarei i s-a interzis 

de către directorul şcolii să se afle în scop de serviciu în anticameră, ea nu are voie să se afle 

în anticamera directorului şi nu e binevenită acolo. În anticamera directorului petiţionara se 

folosea de reţeaua de internet prin WiFi, deoarece din alte cabinete reţeaua WiFi nu e 

accesibilă, pe cînd pînă la conflict aceasta în scop de serviciu putea sa se afle acolo nelimitat, 

ultima dată când a încercat să se folosească de computator personal pentru a accesa 

internetul, Directorul a alungat-o şi i-a interzis, a spus că nu are ce căuta în anticameră, putem 

prezenta în acest sens înregistrările audio cum ea este alungată de către director. La data de 

24.09.2014 petiţionara a încercat să aibă o discuţie constructivă cu directorul adjunct N.S. 

această tentativă a eşuat, dînsa a învinuit-o pe petiţionară de situaţia creată în şcoală şi 

anume controalele care s-au demarat în urma solicitărilor de a deschide clasa 1 de studii şi de 

a legifera studiile gimnaziale, aceasta a strigat la petiţionară şi i-a spus că ea ştie că 

petiţionara este ateistă, a început să strige de ce petiţionara a scris plângere la procuratură 

etc. (există înregistrare audio in acest sens). Ulterior petiţionara s-a adresat către direcţie cu o 

cerere să fie modificat orarul ei, deoarece face studii la masterat însă instituţia a refuzat acest 

lucru, i-au comunicat că nu vor schimba nici un orar, în cele din urmă s-a creat o stare ostilă şi 

intimidantă petiţionarei astfel ca aceasta să nu mai poată activa în prezenta instituţie. La 

24.09.2014 i s-au adus reproşuri că petiţionara nu vede realitatea că şcoala lor era una 

vulnerabilă, iar din cauza ei că ea a scris multiple demersuri împreună cu părinţii şcoala riscă 

să fie închisă, i-au reproşat că de ce pe ia o interesează cei 700 mii lei? De ce s-a sculat şi a 

întrebat unde sunt aceşti bani? Acest joc nu se merit, ea a pornit acest joc, ea să suporte 

consecinţele....Situaţia a devenit insuportabilă pentru petiţionară şi nimeni nu a intervenit 

pentru a ameliora situaţia şi a stopa aceste ilegalităţi. Pe data 30.09.2014 reclamanta din nou 

a fost bruscata verbal de colegi în cabinetul metodic reproşînd că e vinovată în faptul că 

părinţii clasei 1 se adună şi scriu administraţiei scolii o scrisoare. Profesoara I.G. în prezenţa 

directorului adjunct N.S. striga la reclamantă spunînd: „D-stră ca administraţie închideţii gura 

la femeia asta să nu mai agite părinţii". Dar de fapt reclamanta nici nu pronunţase nimic şi de 
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abia întrase în cabinet. Soţul reclamantei aflînd despre cazul dat a solicitat audienţă la 

directorul şcolii G.l., întrebînd directorul de ce se procedează astfel cu reclamanta şi de ce nu 

intervine la stoparea hărţuirii, d-lui a spus că nu se implică în conflictele profesorilor şi nu are 

nici o răspundere în aşa cazuri. Convorbirea a fost înregistrată şi din convorbire e clar că 

directorul e la curent cu tot ce se petrece în colectiv. Pe data de 01.10.2014 reclamanta din 

nou s-a adresat directorului adjunct N.S. pentru a face modificări la orar, ca reclamanta să 

poată frecventa orele de la masterat. Şi iarăşi a fost refuzată, spunând că e problema ei 

personală şi s-o rezolve singură cu colegii. Mai mult ca atît la ora 11.30 a fost anunţată că la 

12.30 va fi o adunare unde trebuie de discutat ceva important. Reclamanta a preîntîmpinat ca 

nu poate fi prezentă, deoarece are ore la masterat, ce şi a fixat pe anunţ, deoarece a fost 

obligată să semneze anunţul  şi a plecat la lecţie de biologie cu clasa 7. În scurt timp d-na N.S. 

a întrat în clasă fără scuze şi a anunţat că adunarea e obligatorie şi trebuie să fie prezentă. 

Toate acestea s-au petrecut în faţa copiilor pe un ton ridicat revoltător din partea d-nei N.S. 

Reclamanta a ieşit în coridor pentru a evita conflictul în faţa elevilor şi în afara clasei a cerut să 

evite aşa discuţii in prezenţa copiilor. Reclamanta încă o dată a cerut sa stopeze acest război 

contra ei. Trecând din nou la lecţie, în scurt timp d-na N.S. a deschis uşa clasei şi cu glas tare 

a anunţat că reclamanta e chemată de poliţistul de sector, speriind astfel copii. Reclamanta a 

fost nevoită să părăsească din nou lecţia şi să afle că de fapt poliţistul cercetează un caz 

particular străin, unde după presupusele altor profesori reclamanta a fost martor. Ulterior 

reclamanta a rugat-o pe d-na N.S. să dea explicaţii copiilor, deoarece ei erau speriaţi. D-na 

N.S. în faţa copiilor a dat nişte informaţii aberante minţind copiii. Evenimentul a fost înregistrat 

sonor […]” (f.d. 1-5).  

4.3. În drept petiționara face referire la ”[…]Constituţia Republicii Moldova prin art. 16 alin(2) 

garantează dreptul la egalitate "Toţi Cetăţenii Republicii Moldova sânt 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.” Legea cu privire la asigurarea 

egalităţii nr. 121 din 25.05.2012 stabileşte la art.1 alin.(1) "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 definiţia 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; şi hărţuirii 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 stabileşte că 

subiecţi în domeniul discriminării sânt 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; şi lit. e) discriminarea săvârşită de două sau mai 

multe persoane. Art. 7 alin(l) 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) al aceluiaşi art.7 recunoaşte ca fiind discriminatorii următoarele acţiuni ale 

angajatorului: hărţuirea; şi g) orice altă acţiune care contravine prevederilor legale. Codul 

Muncii al Republicii Moldova stabileşte la art. 1 că demnitate în muncă este un climat 

psihoemoţional confortabil în raporturile de muncă ce exclude orice formă de comportament 

verbal sau nonverbal din partea angajatorului sau a altor salariaţi care poate aduce atingere 

integrităţii morale şi psihice a salariatului. Art. 5 lit. b) interzicerea discriminării în domeniul 

raporturilor de muncă; Art. 8 alin.(1) prevede că în cadrul raporturilor de muncă acţionează 

principiul egalităţii în drepturi a tuturor salariaţilor. Orice discriminare, directă sau indirectă, a 
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salariatului pe criterii de sex, vârstă, rasă,culoarea pielii,etnie, religie, opţiune politică, origine 

socială, domiciliu, handicap, infectare cu HIV/SIDA, apartenenţă sau activitate sindicală, 

precum şi pe alte criterii nelegate de calităţile sale profesionale,este interzisă. Articolul 10 

alin.(2) obligă angajatorul, printre multe altele, e) să asigure salariaţilor condiţiile de muncă 

corespunzătoare cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă; f)să asigure salariaţii cu utilaj, 

instrumente, documentaţie tehnică şi alte mijloace necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor lor 

de muncă; f1) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament tuturor persoanelor angajare 

potrivit profesiei, la orientare profesională,la promovare în serviciu, fără nici un fel de 

discriminare; f3) să întreprindă măsuri de prevenire [...] a persecutării pentru depunere în 

organul competent a plângerilor privind discriminarea; f5)să introducă în regulamentul intern al 

unității, dispoziții privindinterzicerea discriminărilor după oricare criteriu […]; f6) să asigure 

respectarea demnităţii în muncă a salariaţilor; I) să examineze sesizările salariaţilor şi ale 

reprezentanţilor lor privind încălcările actelor legislative şi ale altor acte normative ce conţin 

norme ale dreptului muncii, să ea măsuri pentru înlăturarea lor, informând despre aceasta 

persoanele menţionate în termenele stabilite de lege; articolul 199 menţionează că în 

conţinutul regulamentului intern al unităţii urmează să indice şi b)respectarea principiului 

nediscriminării, eliminarea [...] oricărei forme de lezare a demnităţii în muncă. Protocolul nr. 12 

la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art. 1 prevede interzicerea generală a 

discriminării; „Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să fie asigurată fără nici o 

discriminare bazată, în special, pe sex, pe rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice 

alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere 

sau oricare altă situaţie. Convenţia ONU privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de 

muncă şi exercitării profesiei nr. 111 din 25.06.1958, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 

593 din 26.09.1995 menţionează la art.1 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. Carta Socială 

Europeană revizuită din 03.05.1996, ratificată prin Legea nr. 484 din 28.09.2001, prevede la 

art. 26 "în vederea asigurării exercitării efective a dreptului lucrătorilor la protecţia demnităţii, 

părţile se angajează, în consultare cu organizaţiile patronilor şi lucrătorilor să promoveze 

sensibilizarea, informarea şi prevenirea în materie de acte condamnabile sau explicit ostile şi 

ofensatoare dirijate de o manieră repetată împotriva fiecărui salariat la locul de muncă sau în 

legătură cu munca şi să ia orice măsuri adecvate pentru protejarea lucrătorilor împotriva unor 

astfel de comportamente[…]”(f.d.5-6).  

4.4. Cît privește hărțuirea la locul de muncă petiționara menționează că ”[…] conducerea şcolii 

încearcă să o discrediteze şi i-au luat orele teatrale drept rezultat a răzbunării pentru faptul că 

aceasta a ridicat mai multe întrebări despre neregulile comise în instituţii la nivel de minister şi 

autoritatea publică locală, iar ca rezultat a obţinut înmatricularea claselor 1 în instituţie pentru 

anul 2014-2015. Petiţionara invocă că ea este hărţuită la locul de muncă. Directorul instituţiei i-

a comunicat că nu-i mai prelungeşte contractul de muncă şi nu va mai avea ore de teatru chiar 

dacă aceasta deţinea funcţia respectivă din 2006 până în 2014, avînd mai multe merite atît la 

nivel naţional, cît şi la nivel internaţional. Direcţia instituţiei inclusiv şi unii profesori văzînd 

atitudinea directorului şi adjuncţilor au adoptat o atitudine ostilă faţă de ea pe motiv al opiniei 

acesteia privind necesitatea legalizării studiilor gimnaziale din prezenta instituţie de 

învăţământ, opinie care nu corespundea cu opinia directorului şi adjuncţilor acestuia. 

Petiţionara consideră că instituţia nu a acţionat conform legii când au decis s-o pedepsească 
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prin interzicerea acesteia de a mai preda ore de teatru şi au decis şi salariu să-i micşoreze. 

Petiţionara invocă că directorul nu-i permite să se folosească de reţeaua WiFi în antecameră, 

de care ea se folosea înainte de conflict, aceasta a fost alungată din anticamera directorului, 

astfel fiind umilită şi înjosită în faţă secretarei. Anume din ziua cînd s-a decis de către autorităţi 

obligarea de a deschide cl. 1 şi a înmatricula elevi, petiţionarei i s-au creat relaţii ostile nimeni 

nu mai doreşte să comunice cu ea, este alungată, este hărţuită, numită cu cuvinte 

necenzurate. La data de 29.09.2014 a fost comunicat că orarul va fi modificat şi lecţiile vor 

începe la orele 8:00 dimineaţa ca să reuşim să ducem copii să se alimenteze gratis şi la 

adunarea cu profesorii iarăşi direcţia instituţiei dezinformînd colegii de lucru, a început să o 

atace pe petiţionară invocînd " a luptat pentru alimentaţie gratis şi acum trebuie sa mergem sa 

mîncăm la liceul Rebreanu, ce aţi vrut iată aţi primit!!!" strigau profesorii la ea fără ca să-i 

permită să scoată un cuvânt […]” (f.d. 6-7).  

4.5. Petiţionara consideră că a fost supusă hărţuirii la locul de muncă în baza criteriului interzis de 

discriminare “opinie" şi acest fapt îl probează prin următoarele: ” […] Adresările petiţionarei şi 

a unui grup de părinţi către Primărie, direcţia învăţământ, procuratură, direcţia Cultură 

solicitând să fie demarată o anchetă şi să fie permisă deschiderea cl. 1 şi păstrarea studiilor 

gimnaziale. Tot ea şi-a expus opinia atît în instituţie, cît şi instituţiilor statului că copii trebuie să 

beneficieze de alimentaţie gratuită aşa cum beneficiază şi alţi copii din şcolile gimnaziale. 

Directorul instituţiei şi directorii adjuncţi ai acesteia erau nemulţumiţi din cauza că petiţionara 

nu doar are o opinie separată vis-a-vis de perfectarea actelor instituţiei să obţină statut 

gimnazial, dar aceasta a obţinut şi rezultate în acest sens, iar autorităţile statului au demarat 

mai multe verificări în instituţie care nu sunt deloc convenabile şefilor. Din acest motiv ea este 

numită ateistă, îi este închisă gura la orice adunare fără ca să-i permită să se exprime liber la 

şedinţe. A fost numită faţă de toţi colegii "mizerie" "râs al societăţii" "obraznică" etc. Astfel i s-

au creat condiţii ostile de lucru. Toate acţiunile întreprinse de petiţionară după care 

schimbarea bruscă a comportamentului angajatorului şi a colectivului profesoral indică în mod 

direct că exprimarea publică a opiniei sale a stat la baza acţiunilor de persecutare şi 

discriminare. În urma acestor situaţii ostile, petiţionara a avut un şoc emoţional fiind nevoită să 

cheme ambulanţa şi să-şi ia concediu medical pentru tratament. Din 2006 până în 2014 cînd 

petiţionara şi-a expus opinia vis-a-vis de necesitatea înmatriculării elevilor în cl.1, necesitatea 

beneficierii alimentaţiei gratuite, legalizarea studiilor gimnaziale, a ridicat întrebarea unde s-au 

cheltuit 700 mii lei etc. Diploma petiţionarei era valabilă pentru angajator, aceasta a avut 

performanţe remarcabile la nivel naţional şi internaţional acum deja angajatorul nu-i 

recunoaşte nici performanţele şi nici diploma […]” (f.d. 7).  

4.5. De asemenea petiţionara invocă că ” […]orice salariat indiferent de domeniul de activitate şi 

personalitatea sa are dreptul la respect al demnităţii sale, iar angajatorul are obligaţia să-i 

garanteze acest respect. Art. 1 din Codul muncii prevede că prin demnitate în muncă urmează 

să înţelegem un climat psihoemoţional confortabil în raporturile de muncă ce exclude orice 

formă de comportament verbal sau nonverbal din partea angajatorului sau a altor salariaţi care 

poate aduce atingere integrităţii morale şi psihice a salariatului. Această definiţie se oglindeşte 

în cea de hărţuire, morală sau psihologică, a salariatului de către colegi sau angajator, expres 

interzisă prin Directiva 2000/78/CE din 27.11.2000 menţionată în preambulul Legii nr. 121 

privind asigurarea egalităţii. Hărţuirea constituie un tip specific de discriminare, o formă 

deosebit de nocivă de tratament. Discriminatoriu din cauza formei ce o îmbracă (crearea unui 

mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator şl a efectului potenţial pe care îl poate 

avea (lezarea demnităţii umane). De a ceea, definiţia hărţuirii este inclusă ca formă distinctă 

de discriminare în art. 2 al Legii nr. 121 privind asigurarea egalităţii. Recunoscînd fenomenul 

hărţuirii la locul de muncă in baza unui criteriu interzis de discriminare ca fiind o problemă 

socială. Legea nr. 121 privind asigurarea egalităţii oferă angajatorilor oportunitatea de a 

conştientiza necesitatea adoptării măsurilor pentru prevenirea şl eliminarea ei, asigurând 

salariaţilor egalitate de tratament Concluzie ce reiesă din prevederile art. 7 alin (2) lit. f) al Legii 
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nr. 121 privind asigurarea egalităţii, care în mod expres recunosc ca fiind discriminatorie 

acţiunea de hărţuire a angajatorulul. 

4.6. Petiţionara consideră că a demonstrat în faţa Consiliului comportamentul nedorit şi aplicat faţă 

de ea de către direcţia instituţiei, consideră că a demonstrat legătura cauzală intre acţiunile 

întreprinse de ea şi crearea unui mediu intimidant şi ostil, degradant, umilitor sau ofensator la 

locul de muncă, petiţionara consideră că a demonstrat precum că scopul angajatorului era de 

a leza demnitatea sa pe criteriu de opinie cu scopul de a o impune să cedeze şi să nu-şi mai 

susţină poziţia sa. […]” (f.d.7-8). 

4.7. Toate cele invocate supra de petiționară au fost confirmate prin inscrisurile anexate la plîngere 

(f.d. 10-46). 

 

B. Susținerile administrației Școlii de Arte „Alexei Stîrcea”  

4.8. În explicațiile scrise prezentate Consiliului de reprezentantul N.R. administrația Școlii de Arte 

„Alexei Stîrcea” a comunicat că: „[…]  B.I. activează în cadrul instituției de învățămînt angajată 

la funcția de bază în calitate de profesor la disciplinele chimie și biologie din 01.09.2006. 

Norma didactică a salariatului nominalizat a constituit 1,4 unități cumulînd și funcția de 

profesor la arta teatrală. B.I. în calitatea sa de salariat a fost tratată de către administrația 

instituției de învățămînt în egală măsură ca și ceilalți profesori și angajați ai instituției. 

Înțelegem că nemulțumirea salariatei B.I. a survenit ca urmare al unor stări de conflict interne 

care au apărut între administrație și fosta profesoară a instituției – M.E., care pentru o abatere 

disciplinară în raport cu minorul T.I., a fost sancționată cu mustrare aspră cu ulterioara 

desfacere a contractului individual de muncă ultima, și refuzul de a încheia un alt contract. 

Ulterior M.E. a acționat în instanța de judecată instituția de învățămînt cu solicitarea de a fi 

anulată sancțiunea disciplinară. Începînd din luna august 2014, dna B.I. și-a manifestat 

nemulțumirea pentru faptul că contractul de muncă nu a fost prelungit cu dna M.E. în diverse 

moduri. Astfel, din partea petiționarei  B.I., sistematic,  în adresa instituției au parvenit diverse 

solicitări prin care se solicitită angajarea dnei M.E. în funcția de profesor la clasele primare, 

eliberarea actelor de angajare referitoare la profesorul nou angajat în locul dnei M.E. 

Comportamentul dnei B.I. depășește simpla susținere și simpatie față de M.E.  exprimată prin 

plîngeri și adresări în diverse organe, inclusiv de drept (procuratură). Astfel, activitatea 

instituției deja este mai mult preocupată de prezentarea răspunsurilor, explicațiilor însoțite de 

probe, argumentelor și diverselor justificări la plîngerile neîntemeiate ale petiționarei. În astfel 

de cazuri, activitatea didactică a instituție este grav perturbată în urma acțiunilor descrise. Mai 

mult ca atît, petiționara, fără a fi citată și atrasă în calitate de parte în proces, se prezintă ca 

martor în susținerea acțiunii în instanța de judecată pe marginea procesului civil intentat la 

acțiunea dnei M.E. privind anularea sancțiunii disciplinare. Victimizarea artificială a petiționarei 

o desprindem și din plîngerea înaintată Consiliului Pentru Prevenirea și Eliminarea 

Discriminării și Asigurării Egalității. Astfel, menționăm că acțiunile descrise în petiție nu 

corespund realității, or nu constituie discriminare prin hărțuire descrisă de art.1 și 2 din Legea 

nr.121 privind asigurarea egalității. Or, potrivit actului legislativ nominalizat prin hărţuire se 

înțelege orice comportament nedorit care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, 

degradant, umilitor sau ofensator, avînd drept scop sau efect lezarea demnităţii unei persoane 

pe baza criteriilor stipulate de prezenta lege. Dnei B.I. i s-au retras orele pe care le preda la 

arta teatrală din considerentul că activitatea petiționarei ca profesor la arta treatrală a fost una 

cumulată și nicidecum una de bază. La baza retragerii orelor la arta teatrală, a constituit și 

faptul constatării că petiționara nu deține studii în domeniu. Astfel, prin scrisoarea Ministerului 

Culturii se confirmă faptul că diploma pe care o deține salariata la Facultatea de Arte 

Frumoase nu este recunoscută de Ministerul Educației și nu poate servi ca temei pentru 

desfășurarea activității în domeniul respectiv. Găsim neadevărate mențiunile petiționarei cînd 

declară că în cadrul instituției au fost evaluate doar cunoștințele dnei B.I. Or, în primul rind 

evaluarea calităților profesionale a fost efectuată de către Direcţia Generala Educaţie, Tineret 
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şi Sport a Primăriei mun. Chișinău și nicidecum de către instituția de învățămînt.  Or, de către 

organul abilitat au fost verificate și cunoștințele altor profesori decît cunoștințele petiționare?! 

Considerăm că Direcţia generala educaţie, tineret şi sport a Primăriei mun. Chișinău este  

abilitată cu competența de a răspunde la întebarea din ce mototiv petiționarei i s-a atribuit 

calificativul nesatisfăcător la evaluarea calităților profesionale. Întrebarea de ce i s-a micșorat 

salariul petiționarei, nu este tocmai una corectă deoarece plata salarială pentru funcția de 

bază ocupată de către petiționară nicidecum nu a fost micșorată. Plățile primite de către 

salariată (2 salarii) inclusiv pentru funcția cumulată au fost micșorate, deoarece petiționarei i-

au fost retrase orele la funcția cumulată din motivul descris mai sus la răspunsul ce se refără 

la întrebarea 2. Referitor la ajustarea orarului lecțiilor în dependență de solicitările inopinate 

ale petiționare vă informăm că orarul lecțiilor este aprobat în luna august la începutul anului de 

învățămînt. În corespundere cu practicile și directivele Ministerului Educație acesta nu poate fi 

modificat pe parcursul anului de învățămînt. Or, modificarea orarului de studii ar perturba 

procesul educațional în forma în care a fost aprobat pînă la începutul anului de învățămînt, 

care ar condiționa modificarea clauzelor contractuale încheiate cu alți salariați. Nu există nici o 

prevedere legală care să determine obligația angajatorului să-și modifice regimul de muncă în 

funcția de solicitarea salariatului de a urma cursuri universitare, post universitare. 

Administrația Școlii de Arte ”A. Stîrcea” nicidecum nu a violat secretul corespondenței 

petiționarei. Dacă se face referire la scrisoarea Ministerului Culturii din 11.09.2014, menționăm 

că aceasta potrivit înscrisului de pe plic expediat la 12.09.2014, a fost expediată exclusiv în 

adresa instituției de învățămînt. Doar după deschiderea plicului s-a constatat că destinatarul 

scrisorii este B.I. Instituția nu a avut niciodată atitudine negativă față de B.I. în sensul în care il 

redați la întrebarea 7. Din contra, B.I. a fost favorizată în raport cu alți profesori din cadrul 

instituției. Or, pentru anul de studii 2013 – 2014 slariatei i s-a stabilit, cu titlu de excepție, 2 

norme de muncă, pentru care și era salarizată corespunzător. Pentru atribuirea a două norme 

didactice, instituția a solicitat acordul Ministerului de profil și cu toate acestea, constatăm că se 

invocă o discriminare?!. Or, este revoltător că petiționara tratează ca fiind disciminare faptul că 

în prezent deja nu mai deține 2 norme didactice întregi, însă este angajată doar la funcție de 

bază. Administrația instituției nu a constatat careva comportament ostil al altor cadre didactice 

din cadrul instituției față de petiționară. Or, observațiile pentru neîndeplinirea neconformă a 

atribuțiilor funcționale nicidecum nu pot fi calificate ca fiind atitudine ostilă. În acest sens, din 

contra pentru încălcarea atribuțiilor de serviciu manifestate prin întîrzierea la ore și includerea 

de date denaturate în Registrul de evidență a timpului de muncă, prin completarea 

neconformă a catalogului administrația era în drept de a aplica salariatei sancțiuni diciplinare, 

lucru care însă nu l-a făcut. Faptul că cadrele didactice nu susțin ideile, solicitările promovate 

de către petiționară nu constituie comportament ostil al acestor salariați […]”(f.d.57-58). 

4.9. În susținerea poziției sale, reclamata a anexat următoarele acte: 

1. Cererea de angajare a petiționarei (f.d.157-158);  

2. Ordinul de angajare a peti’ionarei (f.d.156);  

3. Lista profesorilor de bază a Școlii de Arte ”A. Stârcea” și norma didactică pe anul 2013-

2014 (f.d.81-88);  

4. Demersul profesoarei N.B. pe acținile lui B.I. (f.d.89-92);   

5. Cererea părinților și a dnei B.I. din 01.09.2014, privind solicitarea de angajare a dnei M.E. 

(f.d.154-155);  

6. Cererea petiționarei privind solicitarea ordinului de angajare a profesorului angajat în locul 

dnei M.E. (f.d.153);  

7. Observații din catalogul completat de B.I. (f.d.93);  

8. Copia Plicului expediat de Ministerul Culturii în adresa instituției referitor la studiile 

petiționarei (f.d.95); 

 9. Copia ordinului nr.4/1-E din 16.10.14 de exmatriculare a elevilor înmatriculați la secția 

teatru (f. d. 97);  
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10. Copia ordinului nr.6-E  din 20.10.14 de exmatriculare a elevilor înmatriculați la secția teatru 

(f.d. 98);  

11. Copia scrisorii Ministerului Culturii din 16.10.2014 referitor la studiile dnei B.I. (f.d.101);  

12. Copia Registrului de evidență a timpului de muncă din 08.10.2014 (f.d.107). 

 

C. Susținerile reclamatelor M.E., P.E., N.S.  

4.10. În explicațiile scrise prezentate Consiliului reclamantele au comunicat că ”[…] cu dna B.I. în 

calitatea sa de salariat, colegă nu au careva conflicte personale. Cu salariata nominalizată s-

au comportat obiectiv și a fost tratată de către administrația instituției de învățămînt în egală 

măsură ca și ceilalți profesori și angajați ai instituției. Înțelegem că nemulțumirea salariatei B.I. 

a survenit ca urmare al unor stări de conflict interne care au apărut între administrație și fosta 

profesoară a instituției – M.E., care pentru o abatere disciplinară în raport cu minorul T.I., a 

fost sancționată cu mustrare aspră cu ulterioara desfacere a contractului individual de muncă 

și refuzul de a încheia un alt contract. Ulterior M.E. a acționat în instanța de judecată instituția 

de învățămînt cu solicitarea de a fi anulată sancțiunea disciplinară. Începînd din luna august 

2014, dna B.I. și-a manifestat nemulțumirea pentru faptul că contractul de muncă nu a fost 

prelungit cu dna M.E. în diverse moduri. Astfel, din partea petiționarei B.I., sistematic, în 

adresa instituției au parvenit diverse solicitări de angajare a dnei M.E. în funcția de profesor la 

clasele primare, eliberarea actelor de angajare referitoare la profesorul nou angajat în locul 

dnei M.E. Comportamentul dnei B.I. depășește simpla susținere și simpatie față de M.E. 

exprimată prin plîngeri și adresări în diverse organe, inclusiv de drept (procuratură). Or, în 

funcțiile pe care le deținem în repetate rînduri am dat explicații la procuratură pe diverse 

plîngeri neîntemeiate ale petiționarei. Astfel, atît noi cît și activitatea instituției deja este mai 

mult preocupată de prezentarea răspunsurilor, explicațiilor însoțite de probe, argumentelor și 

diverselor justificări la plîngerile neîntemeiate ale petiționarei. În astfel de cazuri, activitatea 

didactică a instituției este grav perturbată în urma acțiunilor descrise. Victimizarea artificială a 

petiționarei o desprindem și din plîngerea înaintată Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea 

Discriminării și Asigurării Egalității. Astfel, menționăm că acțiunile descrise în petiție ori nu 

corespund realității, ori nu constituie discriminare prin hărțuire descrisă de art.1 și 2 din Legea 

nr.121 privind asigurarea egalității. Ori, potrivit actului legislativ nominalizat prin hărţuire se 

înțelege orice comportament nedorit care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, 

degradant, umilitor sau ofensator, avînd drept scop sau efect lezarea demnităţii unei persoane 

pe baza criteriilor stipulate de prezenta lege. Niciodată nu am avut atitudine negativă față de 

B.I. în sensul în care îl redați la întrebarea 2. Din contra, B.I. a fost favorizată în raport cu alți 

profesori din cadrul instituției. Ori, pentru anul de studii 2013 – 2014 salariatei i s-a stabilit, cu 

titlu de excepție, 2 norme de muncă, pentru care și era salarizată corespunzător. Ori, este 

revoltător că petiționara tratează ca fiind disciminare faptul că în prezent deja nu mai deține 2 

norme didactice întregi, însă este angajată doar la funcție de bază. Nu am avut față de 

petiționară careva comportament ostil și nedorit. Ori, observațiile pentru neîndeplinirea 

neconformă a atribuțiilor funcționale nicidecum nu pot fi calificate ca fiind atitudine ostilă. În 

acest sens, din contra pentru încălcarea atribuțiilor de serviciu manifestate prin întîrzierea la 

ore și includerea de date denaturate în Registrul de evidență a timpului de muncă, prin 

completarea neconformă a catalogului, administrația era în drept de a aplica salariatei 

sancțiuni disciplinare, lucru care însă nu l-a făcut. Faptul că cadrele didactice nu susțin ideile, 

solicitările promovate de către petiționară nu constituie comportament ostil al acestor salariați. 

Deoarece nu tolerăm grosolăniile petiționarei nicidecum nu poate fi tratat ca factor 

dicriminatoriu […]”(f.d.59).  

4.11. În susținerea pozițiilor sale reclamatele au anexat următoarele acte: 

1. Proces verbal nr.5 a ședinței Consiliului profesoral din 09.09.2014 (f.d.77-79); 

2. Refuzul dnei B.I. de a se prezenta la ședința secției claselor primare din 01.10.2014 (f.d.80). 
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D. Susținerile martorului L.I.  

Martorul L.I. a explicat pentru participanții la ședința de audieri: ”[…] Am înțeles că dna B. este 

discriminată pentru că a încercat să deschidă clasa I. Cunosc despre aceasta încă din luna 

mai cînd ni s-a spus că nu o să mai fie clasa I. Dar nu ni s-a arătat nici un ordin și nici nu ni s-a 

explicat de ce se închide clasa I. La 28.08.2014 nu era clar o să fie sau nu clasa I, cu toate că 

aveam decizie de la Primărie, prin care se permitea deschiderea clasei I. Această decizie, 

Doamna I B  și Dna C.  au umblat cu cereri și cu diferite solicitări. Chiar dacă a fost această 

decizie de la Primărie primită, administrația școlii nu au prelungit contractual de muncă cu 

profesorii care trebuiau să predea, cu E M. Refuzul privind deschiderea clasei I ni s-a adus la 

cunoștință undeva pe data de 5 septembrie. Nu am fost martor la careva discuții dintre dna B. 

și administrația școlii. Cu doamna B.I. suntem în relații normale, suntem ambele părinți care 

au copii în clasa I. Datorită dnei B. totuși s-a deschis clasa I […]” (f.d.161-163). 

 

E. Susținerile martorului O.T.  

Martorul O.T. a explicat pentru participanții la ședința de audieri: ”[…] Eu sunt părinte. Am 

copil în clasa I și în clasa 5. La început mi s-a spus că clasa I nu va fi deschisă. Nu mi s-a 

explicat din ce  motiv. Am încercat să rezolvăm situația, la care am primit răspunsuri negative 

și ulterior am mers cu cereri, demersuri deja la Pimărie la Direcția Cultură, împreună cu un 

grup de părinți care au copii în clasa I, împreună cu dna B.I. și E.M. Cunosc că dna B.I. 

folosea rețeau de internet în anticameră, iar cînd am venit la secretariat să scriu cerere am 

văzut că dna I.B. nu stătea în anticameră, dar folosea rețeaua wi-fi dintr-o altă clasă de alături, 

a spus că a fost alungată din anticameră, dar nu știu din ce motive. Aceasta s-a întîmplat în 

ziua cînd ni s-a spus să venim și să scriem cerere, dar nu-mi amintesc cu precizie, mi se pare 

că era 18 august. Eu nu am asistat cînt a alungat-o pe dna I.B. Mi-a spus însăși dna I.B. că a 

fost alungată de către directorul școlii din anticameră. O cunosc pe dna I.B. ca fiind profesor 

de teatru. Fetița mea a frecventat la ea ore de teatru, iar după ce aceasta nu a fost lăsată să 

predea, fetița mea nu mai frecventeză aceste ore de teatru. Nimeni nu mi-a explicat nimic, de 

ce nu duce dna I.B. orele de teatru. Eu am primit bonul privind achitarea serviciilor pentru 

frecventarea orelor de teatru în septembrie și nu am achitat, fiindcă dna I. nu mai preda. Am 

fost vinerea aceasta la o ședință cu profesorii și cu părinții și am observat la acea ședință că 

doamna I.B. nu era lăsată să vorbească, în special de către profesori. Ei nu i s-a dat cuvîntul, 

cu toate că ea stătea cu mîna întinsă și spunea: pot eu să vorbesc? pot eu să vorbesc? dar nu 

i s-a oferit cuvîntul, a fost ignorată. În alți ani nu am observat acest comportament 

[…]”(f.d.161). 

 

F. Susținerile martorului C.S.  

Martorul C.S. a comunicat la ședința de audieri că: ”[…] eu sunt specialist pe servicii 

informaționale și pe lîngă toate sunt președintele unui ONG feminin. Pe dna B.I. o cunosc ca 

fiind din incinta clasei unde învață fiica mea. Profesor de biologie și chimie. Eu am fost 

inițiatorul acestei cercetări pe caz, cînd a venit fiica acasă și m-a anunțat că nu se înființează 

clasa I. Eu am venit la administrație cu întrebări, la care ei mi-au spus verbal că școala este 

fără statut legal de existență, că a activat fără nici un drept legal, că gimnaziu se va distruge, 

clasa I este doar începutul și că pînă la anul nou gimnaziul nu o să mai fie. Profesorii sunt 

foarte slabi, sunt cu devieri de la curiculum școlar și multe multe altele. A fost un dialog foarte 

constructiv. Știam că sunt mulți doritori în clasa I și am organizat prima petiție de 10 oameni și 

era și dna B.I. printre părinții la clasa I-a. Nu dna B.I. m-a impus să mă implic în aceste 

procese. Aceste procese erau logice. În clasa I trebuia să se înmatriculeze copilul meu și noi 

am înaintat la Direcția cultură o petiție care a fost semnată de 21 de părinți doritori. De fapt 

erau 27 incluși… Eu am fost inițiatorul, eu am înaintat petiția. Din luna mai am intrat în conflict 

cu administrația, deoarece ei doreau să stopeze activitatea noastră. Ei nu voiau să luptăm 

pentru școală. Ei voiau să deruleze scenariul așa cum s-a planificat. Era evident că ei au putut 
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să activeze financiar. Un mediu mai tensionat cu administrația s-a obținut în rezultatul vizitelor 

noastre la primărie. Administrația nu a fost cu noi. Noi am primit dispoziția cu care am venit la 

școală și în care era scris că ciclul primar și gimnazial se permite. Directorul era plecat în 

concediul pe foaie de boală. Am venit cu această dispoziție pe 27 august, iar directorul adjunct 

a zis că nu are de gînd să execute această dispoziție. Eu am avut toată informația cînd trebuia 

să merg la adunarea Consiliului școlii, dar nu am fost invitată. Atunci am spus directorului 

școlii să-i dea cuvîntul dnei I.B., la care el mi-a zis că nu-i va permite să vorbească. Aceasta a 

fost pe 25 august. Dna I.B. acum nu mai are ore de teatru. În relații cu dna B. suntem de 

colaborare-neutre. Eu cu administrația nu am relații antagoniste total, dar noi pe orice 

problemă legată de școală găsim compromis […]”(f.d.161). 

 

G. Susținerile martorului C.C. 

Martorul C.C., a explicat la ședința de audieri: ”[…]  o cunosc pe dna I.B. din școală. Personal 

nu o cunosc. Despre situația cu predarea orelor de teatru cunosc că anterior acestea erau 

predate de către dna I.B., însă ulterior am fot anunțată că i s-au retras aceste ore. Am scris 

cerere către direcția școlii, pentru luna septembrie chiar am achitat orele, trebuia cineva să o 

înlocuiască pe dna I. și dl director a spus că o să fie o hotărîre și o să ne transfere la altcineva, 

dar noi așa și nu frecventăm aceste ore, nu au pus încă pe nimeni în loc. Acum suntem în 

dilemă, e complicat să căutăm o altă școală. Dna I. mai predă încă în școală alte obiecte. 

Administrația instituției mi-a spus că dna I.B. nu va mai preda, că nu are voie, că nu are 

confirmativ. Au spus că ne vor transfera la altcineva. Am înțeles că au fost careva controale și 

de asta nu are voie să predea. Copilul meu este clasa a 4-a. Nu am asistat niciodată la vreo 

discuție între dna I.B. și administrația școlii”.  

La întrebarea reclamatei P.E.: ”[…] A fost propunere către părinți să mergeți la ore la alt 

profesor, deoarece dna B. nu mai predă […] ?” 

Martorul C.C.: ”[…] Da, a fost așa propunere. Dar, eu cunosc mai puțin, dar mămicile care au 

copii și merg la școala Stîrcea de mai mulți ani, mi-au spus că o să fie pierdere de timp, pot să 

vă spun că nu sunt cei mai buni profesori și că o să fie pierdere de timp dacă o să dau copilul 

la alt profesor[…]” (f.d.162). 

 

H. Susținerile martorului N.N.  

Martorul N.N. a explicat în cadrul ședinței de audieri că: ”[…] am și eu copil de 9 ani care a 

frecventat secția teatrală la dna I.B. Este clasa a treia, băiat și a frecventat 2 ani la dna I.B. 

Știu că dna I.B. nu mai predă orele teatrale. Alți părinți mi-au spus că ceilați profesori nu sunt 

atît de buni ca dna I.B. Și nici copilu meu nu voia să meargă la lecții la alt profesor. Am 

încercat să-l conving de mai multe ori, poate va vrea. Administrația mi-a spus că este ordin ca 

dna I.B. nu mai poate preda aceste ore de teatru. Acest ordin este doar din acest an […]” (f.d. 

162). 

 

I. Susținerile martorului P.A. 

Martorul P.A. a explicat în cadrul ședinței de audieri că: ”[…]Sunt profesoară la clasele 

primare, activez la Școala de Arte „Alexei Stîrcea” de 17 ani. Suntem colege de mai mulți ani 

cu doamna I.B. Am participat des la ședințele cabinetului metodic și nu am simțit agresiuni din 

partea dnei N.S. față de mine și nici față de alți colegi. La ședința Consiliului profesoral care a 

avut loc pe 9 septembrie 2014 dna I.B. nu a avut. A vorbit în parte dna P., în apărarea școlii și 

eu am vrut să vorbesc, dar nu am fost auzită. Am vrut să cer cuvîntul în parte, să mi se dea 

cuvînd și mie și dnei I.B. și celorlați, dar nu am fost auzită. Referitor la observațiile din catalog. 

De ceva timp am primit observații în catalog, am și acum observații, adică nu am numai în 

catalog, dar și alte observații făcute conform lucrului inspectorului. Nu am fost martor la 

atitudinea ostilă față de dna B.I.[…]” (f.d.162). 
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J. Susținerile martorului C.V. 

Martorul C.V. a comunicat în cadrul ședinței de audieri: ”[…] sunt profesor de istorie în școala  

„Alexei Stîrcea”. Vreau să menționez că dna I.B. (erau de față și cîțiva colegi, cu care după 

cîte am înțeles se aflau în relații foarte bune), a început cu o ponegrare în fața atît a 

administrației, cît și a întregului colectiv. Aceasta a fost în cabinetul metodic la o întrevedere. 

Nu pot să vă spun în ce dată. Precis asta a fost după vacanță. Ponegrire, am învedere că ea 

spunea că e ceva mocîrl aici în școală și a fost asta încă de la început. La ședința cu profesorii 

care a fost, dna I.B. după expresiile pe care le spunea, neagă în totalitate competența 

colegilor ei și a administrației. Din partea dnei I.B. au fost expresii în adresa dnei S.N. că nu 

are calități ca administrator, nu are calități omenești.  Cînd m-am angajat nu am intrat în detalii 

cu ce statut este școala, gimnaziale sau extrașcolare […]” (f.d. 162). 

 

K. Susținerile martorului B.I.  

Martorul B.I. a comunicat în cadrul ședinței de audieri: ”[…] Sunt șefa catedrei pian, am grad 

didactic superior, activez din anul 2000 prin cumul la Școala de Arte „Alexei Stîrcea”. Cînd am 

venit după concediu, pe data de 21 am fost inclusă ca membru în comisia de primire a elevilor 

în clasa I. Am rămas șocată din start, că lîngă comisie stăteau dna I.B., șoțul ei și era o 

gălăgie enormă, strigăte și eu nu am înțeles de ce, acolo era și dna M. Manipularea cu părinții, 

de față erau și copii. Am fost prezentă la Consiliul profesoral din 09.09.2014 și chiar și am 

vorbit. Fiecare care a vorbit la acea ședință, a luat cuvîntul. Așa precum și eu. Eu m-am ridicat 

și am rugat și mi s-a dat cuvîntul. Dna I.B. nu a luat cuvîntul, dar cînd vorbea dna S. și cînd am 

vorbit și eu, dna I.B. voia să ne întrerupă. Eu foarte calm i-am spus dnei I.B. că acum vorbesc 

eu și cînd o să termin o să luați cuvîntul și vorbiți. Pe parcursul adunării dna I.B. nu a solicitat 

niciodată cuvîntul, ea numai întrerupea. Și pînă la urmă am fost nevoită să zic: dna I., eu acum 

vorbesc. După ce eu am vorbit, eu am ieșit. Eu personal nu am ridicat vocea la dna I.B. Am 

primit observații în catalog. Eu sunt foarte ocupată. Dar am venit aici pentru că pe mine mă 

revoltă cuvîntul acesta că dna I.B. s-a adresat în comisia de discriminare. Eu nu pot să înțeleg: 

Noi cu dna I. lucrăm împreună nu primul an. Noi am fost împreună la festivaluri internaționale. 

Eu am văzut cum administrația școlii mulți ani la rînd susține pe dna I… Aceste relații s-au 

stricat din luna mai, iunie, august. Și dacă vă interesează părerea mea eu pot să vă spun că la 

adunarea asta a Consiliului eu am spus: dna I. părerea mea față de dvs a fost mult mai sus să 

spunem așa, acum părerea s-a schimbat cardinal. Eu nu vreau să vă rețin, dar unica pot să 

spun: eu nu am văzut discriminare […]” (f.d. 162). 

 

L. Susținerile martorului R.S. 

Martorul R.S. în cadrul ședinței de audieri a comunicat: ”[…] Nu este adevărat că administrația 

școlii s-a adresat către dna B. cu cuvinte care i-ar fi lezat demnitatea și onoarea. Este 

adevărat că eu am luat cuvîntul la ședința consiliului pedagogic pe data de 09.09.14. La 

consiliul pedagogic se ridică fiecare și spune durerea pe care o are. Eu la fel. Dar calomnii la 

noi nu se întîmplă. Noi avem o administrație foarte bună și chiar dacă ei au avut ceva, eu nu 

am văzut că asta să fie exprimat. La ședința din 09.09.14, dna I.B. a încercat să ia cuvîntul, 

dar a vorbit foarte puțin. La acea ședință a luat cuvîntul mai întîi dna G., care era foarte 

indignată de acțiunile dnei B. și anturajul doamnei. Profesoara a pierdut două fetițe din motivul 

că părinții nu puteau achita, fetițe din clase gimnaziale. Datorită cumsecădeniei administrației 

noastre, șefa de studii și dl. director au făcut așa ca copii din clasele gimnaziale să achite 

indiferent de instrumentul pe care îl studiază, doar cîte 150 lei și școala are autoritate în oraș 

și atunci cînd părinții aduc primul copil și al doilea copil, al treilea copil, vorbește mult despre 

colectivul școlii. Și dna s-a indignat pentru că atunci cînd în urma demersurilor făcute de către 

dna B., soțului dneai și dna C., au fost mai multe comisii în școală. Și o doamnă de la Direcția 

cultură a zis: „Păi ia uitați-vă fiecare din oraș, conform Ministerului Culturii și Finanțelor achită 

280 lei pe an, dar clasele gimnaziale au așa favor și achită numai 150 lei”. Părinții 300 de lei 
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puteau plăti, dar 560 lei le-a fost foarte greu și normal că doamna era indignată. Eu tot m-am 

simțit amenințată și eu am  spus ce mă doare. Domnii vor să ne schimbe statutul dar asta nu 

ne avantajează, noi suntem sub Ministerul Culturii, noi am facut studii la conservator și noi nu 

vrem să fim sub Ministerul Educației. La ședința consiliului eu vorbeam foarte calm și toți mă 

ascultau, iar dna B. își permitea să facă comentarii de genul: aberații dna S., dar aberații asta 

înseamnă prostii. Eu sunt autorul a două manuale și nu am putut să accept chestia asta și eu 

am spus: „să taci eu îs mai mare decît tine!” Eu nu sunt împotriva studiilor gimnaziale în 

aspectul în care a fost pînă acum. Noi nu avem unde să extindem să facem o școală mai 

mare. Nu avem loc. În urma acestor demersuri ale dnei B.I. noi aveam riscul să fim mutați din 

locul unde ne-am făcut studiile, să trecem la altă sistemă… Nu am fost martor la careva 

discuție între administrație și I.B. […]” (f.d.162). 

 

M. Susținerile martorului B.T. 

Martorul B.T. în cadrul ședinței de audieri a comunicat: ”[…] sunt învățătoare la Școala de Arte 

„A. Stîrcea” și sunt colegă cu dna I.B. Cu ambele și cu dna B. și cu dna N. suntem colege, 

pînă nu demult credeam că suntem mai mult ca colege. Dar din august, din septembrie cînd s-

au iscat niște conflicte la noi, oamenii au început să se ferească, să se abțină de la comentarii, 

de la discuții. Dna I.B. a încercat să ne convingă pe noi, pe toți colegii, că are o cauză nobilă, 

că ar trebui să ne luptăm cu toții pentru școală și colegii au spus că fiecare are păreri diferite și 

nu împărtășim aceleași păreri. Lumea este supărată pe multe acțiuni a dnei B. Unele acțiuni 

ale ei ar fi putut fi susținute, dar lumea este supărată. Acest conflict acum este mai mult un 

disconfort psihologic. Acum chiar evit să vin în acest cabinet și alți profesori tot evită, deoarece 

dna B. înregistrează convorbirile. Colegii fug de aceste înregistrări. La ședința de pe 

09.09.2014 am fost. Consiliul pedagocic atunci l-a condus dna M. Dumneaei ne-a adus la 

cunoștință modificările în plan. Am adus la cunoștință și părinților. Era vorba despre 

schimbarea taxei de plată pentru secția de artă. Dna I. a avut ceva de spus și discuția a venit 

de la sine, dintr-o parte în alta… Am primit în ultimul an observații în  catalog. Și acum am o 

corectare și observație din partea dnei N. Observația este în scris. Acolo mi-a scris că în 

catalog nu se acceptă corectări de nici un gen, fără ca să fie indicat numele și prenumele meu. 

Cunosc profesorul C.G. El a fost la ședință. Distanța dintre noi era departe. Nu am auzit să îi 

replice ceva dnei I. A vorbit la început și dna I. Ea avea o mapă întreagă, ne-a povestit iată 

pentru ce mergem, mergem să luptăm. A vorbit pînă la un moment dat, pînă cînd cineva a 

avut o replică. Era vorba de un dialog. Careva replici din partea administrației către dna I. care 

i-ar leza onoare și demnitatea, ar defaima-o, nu am auzit. Doar că eu personal am auzit așa 

ceva care mă deranjează: lingăii direcției. Eu nu mă consider așa, eu am părerile mele 

personale și nu mă poate nimeni acuza că nu împărtășesc aceiași opinie cu altcineva. Eu nu 

sunt de acord cu unele acțiuni care dna I. încearcă să le rezolve nu pe cale amiabilă. În vară 

cînd era vorba să mergem să luptăm pentru deschiderea clasei I, eu am spus că nu merg în 

această luptă, chiar dacă am copil de clasa I. Dna B. era martoră cînd eu am spus: eu nu 

merg  nici împotriva administrației și nici împotriva mea. Eu am o etică de profesor și nu vreau 

să o încalc. Dacă va fi să nu fie clasa I eu am zis că sunt și alte școli în oraș și eu am găsit 

altă școală. Eu am refuzat atunci participarea mea în acestă situație din motiv că am 

considerat că nu este de competența mea să lupt pentru deschiderea unei clase. Pentru 

aceasta este Direcția de învățămînt, este Direcția cultură, este administrația școlii. Eu nu am 

simțit vreun comportament nedorit față de dna I. și față de alte persoane din partea dnei S.N. 

Dna S. este o fire creativă și vorbește cu metafore, și dacă mesajul invitația care a plasat-o, 

textul ei a fost înțeles greșit. Așa anunț a fost doar anul acesta. Prima dată. Dar mai sunt 

sărbători la care gesturile dnei N. poartă o notă pozitivă. Directorul acestei instituții nu cunosc 

dacă știe despre atitudinea profesorilor față de dna B. La unele ședințe am încercat să 

spunem că ideile dnei B. sunt bune, dar ele nu ne convin în totalitate. Eu nu am văzut că 

administrația să se poarte ostil cu dna B.[…]” (f.d.163). 
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V. Dreptul național și internațional relevant 

5.1 Constituția Republicii Moldova, prin art. 16 alin.(2) prevede: „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. 43, alin.(1) stabilește: „Orice persoană are dreptul la muncă, la libera 

alegere a muncii...” 

5.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012 stabilește la art. 1 alin.(1) 

”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 hărțuirii ca fiind orice 

comportament nedorit care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor 

sau ofensator, avînd drept scop sau efect lezarea demnităţii unei persoane pe baza criteriilor 

stipulate de prezenta lege. 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: a) promovarea sau practicarea discriminării de către autorităţile 

publice. Art. 7 alin.(1) 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) al aceluiași art. 7 recunoaște ca fiind discriminatorii următoarele acţiuni 

ale angajatorului: e) distribuirea diferenţiată şi neîntemeiată a sarcinilor de lucru, fapt ce 

rezultă din acordarea unui statut mai puţin favorabil unor persoane; f) hărţuirea; și g) orice altă 

acţiune care contravine prevederilor legale. 

5.3 Codul Muncii al Republicii Moldova stabilește la Art. 1 că demnitate în muncă este un climat 

psihoemoţional confortabil în raporturile de muncă ce exclude orice formă de comportament 

verbal sau nonverbal din partea angajatorului sau a altor salariaţi care poate aduce atingere 

integrităţii morale şi psihice a salariatului; art. 5 lit. b) interzicerea muncii forţate (obligatorii) şi 

a discriminării în domeniul raporturilor de muncă; art. 8 alin.(1) prevede că în cadrul 

raporturilor de muncă acţionează principiul egalităţii în drepturi a tuturor salariaţilor. Orice 

discriminare, directă sau indirectă, a salariatului pe criterii de sex, vîrstă, rasă, culoare a pielii, 

etnie, religie, opţiune politică, origine socială, domiciliu, handicap, infectare cu HIV/SIDA, 

apartenenţă sau activitate sindicală, precum şi pe alte criterii nelegate de calităţile sale 

profesionale, este interzisă. Conform alin.(2) Nu constituie discriminare stabilirea unor 

diferenţieri, excepţii, preferinţe sau drepturi ale salariaţilor, care sînt determinate de cerinţele 

specifice unei munci, stabilite de legislaţia în vigoare, sau de grija deosebită a statului faţă de 

persoanele care necesită o protecţie socială şi juridică sporită. Art.10 alin. (2) Angajatorul este 

obligat: a) să respecte legile şi alte acte normative, clauzele contractului colectiv de muncă şi 

ale convenţiilor colective; b) să respecte clauzele contractelor individuale de muncă; e) să 

asigure salariaţilor condiţiile de muncă corespunzătoare cerinţelor de protecţie şi igienă a 

muncii; f1) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament tuturor persoanelor la angajare 

potrivit profesiei, la orientare şi formare profesională, la promovare în serviciu, fără nici un fel 

de discriminare; f2) să aplice aceleaşi criterii de evaluare a calităţii muncii, de sancţionare şi 

de concediere; f3) să întreprindă măsuri de prevenire a hărţuirii sexuale la locul de muncă, 

precum şi măsuri de prevenire a persecutării pentru depunere în organul competent a 

plîngerilor privind discriminarea; f4) să asigure condiţii egale, pentru femei şi bărbaţi, de 

îmbinare a obligaţiilor de serviciu cu cele familiale; f5) să introducă în regulamentul intern al 
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unităţii dispoziţii privind interzicerea discriminărilor după oricare criteriu şi a hărţuirii sexuale; 

f6) să asigure respectarea demnităţii în muncă a salariaţilor. 

5.4 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art 14 prevede: „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”.  

5.5 Protocolul nr. 12 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art 1 prevede interzicerea 

generală a discriminării: „Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să fie asigurată 

fără nici o discriminare bazată, în special, pe sex, pe rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice 

sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, 

avere, naştere sau oricare altă situaţie.” 

5.6 Convenția ONU privind discriminarea în domeniul ocupării forței de muncă și exercitării 

profesiei nr. 111 din 25.06.1958, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 593 din 

26.09.1995 menționează la art.1 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 și 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. 

5.7 Carta Socială Europeană, art. 26, potrivit căreia "în vederea asigurării exercitării efective a 

dreptului lucrătorilor la protecţia demnităţii, părţile se angajează, în consultare cu organizaţiile 

patronilor şi lucrătorilor să promoveze sensibilizarea, informarea şi prevenirea în materie de 

acte condamnabile sau explicit ostile şi ofensatoare dirijate de o manieră repetată împotriva 

fiecărui salariat la locul de muncă sau în legătură cu munca şi să ia orice măsuri adecvate 

pentru protejarea lucrătorilor împotriva unor astfel de comportamente" 

 

VI  În concluzie, Consiliul reține următoarele: 

6.1 Din probele și faptele prezentate, din explicațiile petiționarei precum și din explicațiile martorilor 

oferite în cadrul ședinței de audieri, Consiliul constată că petiționara invocă discriminarea prin 

hărțuire la locul de muncă pe criteriu de opinie. 

6.2 Hărțuirea constituie un tip specific de discriminare, o formă deosebit de nocivă de tratament 

discriminatoriu din cauza formei ce o îmbracă (crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, 

umilitor sau ofensator) și a efectului potențial pe care îl poate avea (lezarea demnităţii umane). 

De aceea, definiția hărțuirii este inclusă ca formă distinctă de discriminare în art. 2 al Legii nr. 

121 privind asigurarea egalității.  

6.3 Recunoscînd fenomenul hărțuirii la locul de muncă în baza unui criteriu interzis de discriminare 

ca fiind o problemă socială, Legea nr. 121 privind asigurarea egalității oferă reclamaților 

oportunitatea de a conștientiza necesitatea adoptării măsurilor pentru prevenirea și eliminarea 

ei, asigurînd petiționarei egalitate de tratament. 

6.4 Pentru a dovedi hărțuirea la locul de muncă petiţionara, conform prevederilor art. 14, 15 al 

Legii nr. 121 privind asigurarea egalității, petiţionara are sarcina de a proba faptele care permit 

prezumția existenței unui fapt de discriminare. Reieșind din alegațiile expuse în plîngere, 

pentru a proba hărțuirea, petiționara urmează să prezinte fapte care arată: 

1) comportamentul nedorit; 

2) legătura cauzală dintre acest comportament și crearea unui mediu intimidant, ostil, 

degradant, umilitor sau ofensator la locul de muncă; 

3) scopul sau efectul comportamentului a fost să lezeze demnitatea sa; 
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4) existența unui criteriu interzis de discriminare. 

6.5 Consiliu reamintește că existența unui criteriu protejat, în baza căruia a avut loc presupusa 

hărţuire, este un element obligatoriu pentru constatarea acestei forme de discriminare. În 

cazul petiționarei, pentru Consiliu este evident faptul că anume opinia dnei B.I. a servit drept 

motiv pentru tratamentul nedorit față de ea. 

6.6  Faptele indicate în plîngere, înscrisurile depuse pe caz, înregistrările audio (f.d.129), precum și 

declarațiile martorilor (f.d.161-163), oferite în cadrul audierilor, permit Consiliului să constate 

că față de doamna B.I. s-a creat un mediu ostil, intimidant, degradant, ofensator, care în efect 

i-au lezat demnitatea și onoarea. La baza acestui comportament a stat opinia petiționarei, care 

contrar voinței administrației a militat pentru a fi deschisă clasa I în cadrul Școlii de Arte 

„Alexei Stîrcea”, iar acest fapt a atras după sine mai multe vizite cu controale din partea 

autorităților abilitate, în urma cărora s-au depistat nereguli, spre nesatisfacția conducerii 

instituţiei. Un exemplu de un asemenea comportament îl desprindem din atitudinea cadrelor 

didactice și a administrației instituției la ședința Consiliului din 09.09.2014, unde petiționara, 

dorind să-și expună punctul său de vedere, nu a fost lăsată să vorbească. În acest sens la 

materialele dosarului există înregistrarea audio (f.d.129), a ședinței Consiliului profesoral al 

școlii, în care se regăsesc următoarele expresii: la minutul 24:10-24:30 al înregistrării, în 

adresa dnei B.I. vorbește dna S.R.: „[…] Eu te rog frumos să taci cînd eu vorbesc, fiindcă eu 

sunt mai mare decît tine și sunt în școala aceasta de 25 de ani! […]; eu sunt indignată pînă la 

măduva oaselor, că toți foști colegi de la conservator mă sună și mă întreabă: ”dar ce școala 

vostră se lichidează?, da ce dl G. e dat afară de la…?; ”[…] Închide gura pentru că eu sunt 

mai mare decît tine și stagiul mai mare am și vorbesc argumentat […]”. La minutul 27:30-

28:10: „[…] I., așează-te și dă-ne pace să vorbim. Nu numai tu ești buricul școlii de Arte. 

Așeazăte! Închide gura neobrăzat-o![…]”; la minutul 28:30-28:36: „[…] Ponegrești școala de 

Arte! […]”. E.P. la minutul 32:25-32:50 către petiționară: „[…] Așezați-vă vă rog! Așezați-vă vă 

rog! Așezați-vă vă rog! Așezați-vă vă rog!, ieși te rog afară! […]”; De asemenea, replică din 

sală către petiționară: „[…]Omul se ocupă cu chestii nefrumoase, tot colectivul vede […]”. 

Minutul 43:02: „[…] Eu nu știu dacă profesorii vă stimează acum, dna I. Văd că vă ocupați cu 

ceea ce nu trebuie să vă ocupați- manipulați cu părinții! […]”. La minutil 46:47 din sală se 

aude: ” […] Mizerie, Mizerie…[…]”. Dna B. a cerut cuvîntul de cîteva ori, minutul 49:10: „[…] 

dați-mi voie să vorbesc! – Nu vă dăm voie! La revedere! […]”.Ulterior, petiţionarei i s-a interzis 

de către directorul școlii G.I. să aştepte în anticameră și să folosească rețeaua Wi-Fi.  

6.7  Cele enunțate mai sus demonstrează că la crearea atmosferei ostile, umilitoare şi degradante 

faţă de petiţionară au contribuit reprezentanții administrației Școlii de Arte „Alexei Stîrcea”, 

directorul I.G., directorul adjunct N.S., directorul adjunct E.P. prin inacţiuni şi acţiunile directe. 

Acest comportament s-a manifestat prin lipsa de comunicare, ignorarea doamnei B.I. în cadrul 

ședințelor consiliului pedagogic, ofense, învinuiri în adresa petiţionarei privind situația creată și 

diferite expresii urîte la adresa sa. Cu atât mai mult că unul din martorii prezenţi la audieri au 

susţinut această poziţie. Asemenea tratament nu poate fi calificat altfel decît hărțuire la locul 

de muncă a petiționarei pe criteriu de opinie, interzis de Legea nr. 121 privind asigurarea 

egalității. 

 

Astfel, conducîndu-ne de prevederile art. 1, 2, 3, 4, 7, alin. 2 lit.(f), 13, 14, 15 din Legea nr. 

121 privind asigurarea egalității, fiind împuternicit să formuleze recomandări în vederea 

asigurării repunerii în drepturi a victimei și a prevenirii faptelor similare pe viitor, 
 

CONSILIUL, ÎN UNANIMITATE, DECIDE: 

 

1. Faptele expuse în plîngere constituie discriminare prin hărțuire la locul de muncă, contrar 

art. 2 coroborat cu art. 7 alin. 2 lit. (f) din Legea nr. 121 privind asigurarea egalității. 



18 

 

2. Administrația școlii de Arte „Alexei Stîrcea” va înceta imediat hărțuirea în privința 

petiționarei B.I. 

3. Administrația școlii de Arte „Alexei Stîrcea” va întreprinde măsuri de instruire a colectivului 

profesoral în vederea încetării hărțuirii doamnei B.I. de către colegii din colectivul de muncă 

prin afişarea acestei decizii într-un loc public din cadrul instituţiei de învăţământ. 

4. Administrația școlii de Arte „Alexei Stîrcea” va comunica Consiliului în termen de 10 zile, de 

la recepționarea acestei decizii, despre măsurile luate pentru executarea deciziei date, 

conform art. 15 alin.(5) din Legea nr. 121 privind asigurarea egalității. 

5. Petiţionara este în drept să facă uz de remediile prevăzute de art. 18 Legea 121 cu privire 

la asigurarea egalității întru recuperarea prejudiciului moral și material cauzat prin acţiunile 

discriminatorii constatate de Consiliu în această decizie. 

6. O copie a prezentei decizii se va comunica părților și va fi făcută publică pe adresa 

www.egalitate.md. 

7. Decizia este cu drept de atac în procedura contenciosului administrativ, conform 

prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000. 
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