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DECIZIE 
din 15 mai 2014 

în cauza inițiată la plîngerile doamnei T.B. privind presupusa discriminare în refuz în 
acomodare rezonabilă, hărțuire la locul de muncă și victimizare pe criteriile de gen şi 

maternitate 
  

Dosar nr. 056/2014 
Petiționară: T.B.  
Reclamatul: Valeriu Negru, Șef Interimar al Direcției Generale Asistență Socială a Consiliului 

Municipal Chișinău (în continuare DGAS a CMC)  
Obiect: presupusa discriminare în cîmpul muncii pe criteriul de gen şi maternitate, exprimată prin 

refuz în acomodare rezonabilă, hărțuire la locul de muncă și victimizare. 
I. Actele de procedură îndeplinite  
1.1 La data de 10.02.2014, Consiliul a primit plîngerea petiționarei T.B., înregistrată cu nr. 106 și 

căreia i-a fost atribuit numărul cauzei 056/14 (f.d 3-7); la plîngere au fost anexate 22 
documente (f.d.8-49). 

1.2 La 18.02.2014, petiționarei și reclamatului DGAS a CMC le-au fost expediate cîte o scrisoare 
(f.d.50-55), prin care, de la fiecare, s-a cerut prezentarea, pînă în ziua de 28.02.2014, a 
informației suplimentare pe caz, expunerea privind admisibilitatea plîngerii petiționarei, 
prezentarea probelor în susținerea poziției lor și depunerea unei cereri scrise motivate dacă 
doresc examinarea cauzei în ședință închisă. Totodată, părțile au fost citate să se prezinte la 
ședinţa de audieri, planificată pentru 10.03.2014,  ora 13.00.  

1.3 Pînă la data limită, dna T.B. a venit cu completări la cererea depusă  și a prezentat un CD cu 
materialul video postat de Jurnal TV la data de 24.01.2014 și 06.02.2014, precum și o 
completare la cererea depusă. 

1.4 Reclamatul a prezentat informația solicitată în cadrul ședinței de audieri din data de 
10.03.2014. 

1.5 Nici una din părți nu a solicitat examinarea cauzei în ședință închisă.  
1.6 La audierea din 10.03.2014 s-a prezentat petiționara T.B. Din partea reclamatului s-a 

prezentat reprezentanta dna A.B. Conform art. 15 din Legea nr. 121 privind asigurarea 
egalității, neprezentarea părților nu împiedică Consiliul examinarea cauzei. 

1.7 La data de 06.05.2014, petiționara a depus un supliment la plîngere, prin care a pretins că a 
fost victimizată (f.d. 158). 

1.8 La data de 08.05.2014, Consiliul a expediat reclamatului o scrisoare prin care i-a fost solicitată 
expunerea pe marginea presupusei victimizări (f.d. 164). 

1.9 La scrisoare din 08.05.2014 privind pretinsa victimizare, reclamatul nu a oferit nici un răspuns. 
 
II. Admisibilitatea plîngerii 
2.1 Plîngerea 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 a plîngerii. 

III. Obiectul sesizării 
3.1 Petiționara invocă că este discriminată de către DGAS a CMC prin refuzul în acomodarea 

rezonabilă, hărţuire la locul de muncă, victimizare. 
 
IV. Motivele de fapt și de drept 
A. Susținerile petiționarei T.B. 
4 În plîngere și informația suplimentară petiționara indică următoarele: 
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4.1 Petiționara T.B. este șefa Direcției Asistență Socială a sectorului Ciocana și mamă a 2 copii 
minori, unul dintre care născut la 24.04.2013. Doamna T.B. activează la DGAS din 
03.05.2007, la data de 28.12.2012 a fost făcută evaluarea performanțelor personale privind  
îndeplinirea obiectivelor individuale de activitate ce i-au fost stabilite la îndeplinirea funcției 
publice de conducere, astfel, i-a fost atribuit calificativul ”foarte bine”, punctajul final fiind de 
3,59 (nota maximă 4) (f.d. 33-35), evaluatorul fișei fiind Directorul DGAS, Calancea Stepan. La 
data de 21.02.2013, dna B. iese în concediu de maternitate, iar la data de 20.11.2013 a depus 
cererere pentru reîncadrarea în cîmpul muncii, în funcția deținută anterior, solicitînd un regim 
de la 9.00 la 17.00. La data de 27.11.2013, DGAS emite ordinul nr. 302-p prin care T.B. a fost 
numită în funcția anterior deținută începînd cu 02.12.2013, așa cum a solicitat, și i se acordă 
ziua de muncă parțială, de 7 ore, cu retribuirea muncii proporțional timpului de lucru, însă cu 
un grafic de la 8.00 la 16.00, astfel, nu a fost acordată o acomodare rezonabilă, așa cum a 
cerut petiționara în cererea de reîncadrare în cîmpul muncii, fiindu-i impus un regim de la 8.00 
la 16.00. Cu toate că verbal i s-a oferit „[…]o săptămînă pentru acomodare la acest regim și 
mai departe voi activa conform graficului stabilit[…]”(f.d.3). Petiționara susține că regim redus 
au solicitat și A.B. – specialist principal, M.P. - șef serviciu DAS Buiucani, C.S. – specialist 
DAS Ciocana, care a fost acceptat.  

4.2 Petiționara susține că, revenind la serviciu  „[…]din primele zile s-a creat o situație de tensiune 
între mine și angajații L.S., T.C. și L.R., din cauză că (din spusele lor nu mă consideră șef și 
ele se vor supune direct șefului Direcției Generale Asistență Socială)[…]”. Reieșind din cele 
relatate, petiționara a considerat oportun de a anunța șeful DGAS, dl. V. Negru, de situația 
creată, expediindu-i notele de serviciu din 18.12.2013, 02.01.2014, 14.01.2014 și 16.01.2014, 
prin care a relatat despre situația creată la DAS Ciocana. La notele de serviciu nu a fost oferit 
nici un răspuns „[…]de nenumărate ori am discutat cu Dumnealui de situația dată, dar nici o 
măsură față de colaboratori nu a fost întreprinsă[…]”(f.d.4). „[…]la 14.01.2014, dl. V. Negru a 
organizat la solicitarea mea o vizită în colectiv, unde nu s-a ținut cont de părerea  altor 
angajați, dar s-a pus la vot demitere mea ca șef de direcție[…]”(f.d.4). Totodată „[…]au fost 
puse mai multe întrebări provocatoare prin care a dorit să scoată în evidență informația 
negativă despre mine. Deoarece nu a putut obține nici un rezultat negativ a propus să ies 
afară din birou[…]”(f.d.4).  În urma discuțiilor „[…]V. Negru nu a obținut efectul dorit și a pus la 
vot demisia mea pentru a avea dovadă că este justificată convocarea ședinței[…]”(f.d.4). 
Astfel, din 23 de persoane, 2 au votat pro-demitere, 2 s-au abținut și 19 contra(f.d. 5, 14). 
Petiționara susține că „[…]Astfel, s-a creat o situație de tensiune în colectiv și eu personal m-
am simțit umilită, iar persoanele care au votat pro-demitere au început să se comporte încă 
mai brutal față de mine și față de colegi, nedorind în continuare să se supună ordinilor mele ca 
șef de Direcție și să nu-și îndeplinească obligațiunile de serviciu[…]”(f.d.5), despre care, prin 
nota de serviciu din data de 16.01.2014, iarăși a anunțat directorul interimar dl V. Negru, însă 
măsuri nu au fost întreprinse (f.d. 5, ). 

4.3 La 24.01.2014, pe cînd era la o ședință operativă la Pretura Ciocana, postul de televiziune 
„Jurnal TV” se afla la DAS Ciocana, unde au comunicat cu 7 colaboratori , „[…]revenind la 
serviciu am răspuns la întrebările provocatoare a corespondenților[…]”. Jurnal TV a postat 
„[…]doar  informația negativă a celor 3 colaboratori care au creat în Direcție situația de 
conflict[…]”, „[…]mi-au denigrat imaginea folosind în reportaj informații false precum că eu le-
am numit ”svoloci” ”scatina”, că fac ce vreau că folosesc subalternii pe post de dădacă sau la 
cumpărături, că iau mită pentru a le menține în funcție, în sumă de 2000 lei, că strig în 
dependență de dispoziție, ceia ce este absolut fals și fără nici o dovadă”, […]” iar convorbirea 
cu mine, ca șef de Direcție, a fost maxim redusă, arătînd doar emoțiile care le aveam 
cunoscînd situația din interior.” 

4.4 La 06.02.2014, Jurnal TV a mai postat un reportaj  ”unde directorul interimar V. Negru susține 
că materialele anchetei vor fi redirecționate procuraturii și CNA fără a mă pune la curent ce mi 
se invocă”. 

4.5 Petiționara susține că a fost desfășurată o anchetă de serviciu și pe perioada acesteia, 
03.02.2014-10.02.2014 (f.d.31-32), a fost suspendată din funcție,iar pînă la 26.02.2014, cînd a 
scris, nu i s-a adus la cunoștință rezultatul anchetei și ce măsuri se vor întreprinde cu 
persoanele care i-au denigrat imaginea și au distrus-o moral. (f.d. 57-58) 

4.6 La 21.02.2014, după ce V. Negru a primit scrisoarea de la Consiliu, la DAS Ciocana s-au 
prezentat colaboratorii DGAS A.B. (șef interimar SASC) și M.P. (șef resurse umane DGAS), 
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care au invitat pe rînd, cîte unul, toți colaboratorii prezenți ai DAS Ciocana în birou, 
intimidîndu-i că își vor pierde locul de muncă, astfel, fiind impuși să scrie explicații pe 
marginea ședinței și semnării procesului verbal nr.1 din data de 14.01.2014, „speriindu-i că vor 
duce răspundere pentru ceia ce au semnat, ceia ce consider a fi o hărțuire din partea 
administrației DGAS”. 

4.7 Administrația Direcției Generale Asistență Socială, prin înștiințarea nr. 2299/14 din 
29.04.2014, a demarat ancheta de serviciu față de petiționara T.B. Petiționarei i-a fost 
comunicat că temeiul demarării acesteia servește nota de serviciu a dnei A.B., explicațiile 
scrise ale subalternilor, plîngerea către Consiliu, procesul-verbal nr.1 din 14.01.2014, fiindu-i 
interzis să facă copii de pe acestea. Petiționara consideră că aceste acțiuni cumulativ 
constituie discriminare prin victimizare. 

 
B. Susținerile reclamatului DGAS a CMC 
4.8 Prin scrisoarea reclamatului prezentată în cadrul ședinței de audieri, precum și din susținerile 

verbale ale reprezentantului DGAS, reclamatul a afirmat că în temeiul art. 97 al Codului Muncii 
al Republicii Moldova, angajatorul a întreprins toate măsurile pentru a-i stabili ziua/săptămîna 
de muncă parţială salariatului T.B. Prin emiterea ordinului nr. 302-p din 27.11.2013 „Cu privire 
la personal”, a avut ca temei prevederile legale din domeniul dreptului muncii, precum şi 
organizarea activităţii Direcţiei asistenţă socială sectorul Ciocana. Semnarea ordinului 
respectiv a fost precedat de întrevederi cu funcţionarul public sus nominalizat, în care au fost 
discutate aspecte ce ţin de reîncadrare în serviciul public. Conţinutul ordinului în cauză a fost 
adus la cunoştinţa dnei T.B. la data de 29.11.2013, iar la acel moment, dumneaei nu a avut 
nici o obiecţie referitor la graficul de lucru. 

4.9 Mai mult ca atît, pînă la moment, în adresa şefului Direcţiei Generale Asistenţă Socială nu a 
parvenit nici o plîngere din partea salariatului menţionat, referitor la precăutarea/revizuirea 
programului/graficului de lucru, în dependenţă de necesităţile sale personale, precum şi 
specificul activităţii. Acceptul dnei T.B. de a activa în condiţiile prevăzute în ordinul nr.302-p a 
fost considerat tacit, deoarece, zilnic, dumneaei activează conform timpului parţial stabilit, 
moment înscris în registrul de evidenţă al timpului de muncă a colaboratorilor DAS Ciocana. 

4.10 Privind dreptul prevăzut de art. 108 al Codului Muncii al Republicii Moldova, DGAS 
menționează că pauzele pentru alimentarea copilului pînă la 3 ani sunt acordate în baza 
cererii persoanei cointeresate, în dependenţă de posibilităţile părinţilor şi necesităţile copilului. 

4.11 Reclamatul a informat că în rezultatul examinării notei de serviciu a dnei T.B., referitor la 
acţiunile asistenţilor sociali - L.R., L.S., T.C., la data de 02.01.2014, prin ordinul nr.2- b, a fost 
desemnată persoana responsabilă pentru efectuarea anchetei de serviciu pentru cazurile 
expuse în demersurile şefului DAS Ciocana. În cadrul acestei anchete, au avut loc ieşiri în 
teritoriu pentru a discuta cu persoanele care activează în cadrul DAS Ciocana şi a elucida 
aspectele invocate. („Notele informative se anexează”). 

4.12 De asemenea, reclamatul susţine; „Pe parcurs, şeful Direcţiei a luat hotărîrea de a verifica 
activitatea asistenţilor sociali L.R., T.C., L.S. În acest sens, a fost organizat un control prin 
intermediul căruia s-a verificat îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu ale asistenţilor sociali 
nominalizaţi, finalizat la data 24 februarie 2014. Ca rezultat al examinării situaţiei în ansamblu, 
la moment, sunt precăutate proiectele de ordin privind sanţionarea asistenţilor sociali vinovaţi. 
Considerăm că întreprinderea acestor acţiuni concrete, vădit exprimă reacţia de răspuns la 
notele de serviciu ale dnei T.B., iar despre deciziile finale, şeful DAS Ciocana va fi informat 
ulterior. 
Referitor la dezminţirea argumentelor privind faptul că dl V. Negru, şef al Direcţiei, a organizat 
o vizită în cadrul DAS Ciocana, în cadrul căreia s-ar fi pus la vot demiterea dnei B., vă 
informăm că procesul verbal nr.1 din 14.01.2014 nu a fost perfectat la acea şedinţă de lucru, 
iar modalitatea perfectării şi semnării acestuia de către colaboratorii DAS Ciocana este pusă 
în discuţie. 
Pentru a clarifica temeinicia acelui proces verbal, persoanele care au semnat au fost audiate 
la data de 21.02.2014. În cadrul audierilor aceştia şi-au exprimat că nu s-a pus la vot 
demiterea dnei T.B. şi nu au semnat asemenea proces-verbal, ci doar o foaie cu lista 
persoanelor, care ulterior urma să fie anexată la un oarecare act. Nimeni nu şi-a asumat 
răspunderea să recunoască că a perfectat sau a participat la perfectarea procesului verbal cu 
pricina. În cadrul discuţiilor, dna B. a recunoscut că singură a întocmit documentul 
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nominalizat, aflîndu-se în încăperea alăturată celei în care avea loc şedinţa. Notele explicative 
ale colaboratorilor DAS Ciocana se anexează. 
Totodată, vă aducem la cunoştinţă că Direcţia generală asistenţă socială nu a înaintat 
demersuri/solicitări în adresa Jurnal TV pentru efectuarea reportajului abordat în cererea dnei 
B. şi nu poartă răspundere pentru emisiunile, realizate de către acel post de televiziune. 
Suspendarea raporturilor de serviciu ale dnei B. din funcţia deţinută, a fost efectuată ca 
rezultat al demersului preşedintelui Comisiei de disciplină, în legătură cu necesitatea 
organizării anchetei de serviciu, desfăşurată ca urmare al sesizării asupra faptelor dnei B. faţă 
de asistenţii sociali L.R., T.C., L.S. 
Pe parcursul desfăşurării anchetei de serviciu dna B. nu a fost discriminată/hărţuită ca 
salariat, ca femeie sau ca mamă care îngrijeşte doi copii minori. Rezultatele examinării finale 
a cauzei în cadrul Comisiei de disciplină vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor cointeresate, 
conform prevederilor legale. 
Avînd în vedere cele expuse mai sus, menţionăm că nu există subiectul/ persoana în raport cu 
care s-a făcut discriminarea şi considerăm că acţiunile Direcţiei nu constituie discriminare 
interzisă de art. 1, 2 şi 7 ale legii Republicii Moldova nr. 121 din 25.05.2012 „cu privire la 
asigurarea egalităţii”.” 

  
V. În drept, Consiliul reține următoarele: 
5.1 Constituția Republicii Moldova prin Art. 16 alin(2) garantează dreptul la egalitate ”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) garantează dreptul la muncă şi la protecţia 
muncii: ”Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile 
şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la protecţia împotriva şomajului”. 

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; victimizare – orice acţiune sau 
inacţiune soldată cu consecinţe adverse ca urmare a depunerii unei plîngeri sau înaintării unei 
acţiuni în instanţa de judecată în scopul asigurării aplicării prevederilor prezentei legi sau în 
scopul furnizării unor informaţii, inclusiv a unor mărturii, care se referă la plîngerea sau 
acţiunea înaintată de către o altă persoană; 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; și lit e) discriminarea săvîrșită de două sau mai multe persoane. Art. 
7. Privind interzicerea discriminării în cîmpul muncii conform alin.(1) stipulează că ”Se interzice 
orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe baza criteriilor stabilite de prezenta 
lege, care au drept efect limitarea sau subminarea egalităţii de şanse sau tratament la 
angajare sau concediere, în activitatea nemijlocită şi în formarea profesională. Interzicerea 
discriminării pe bază de orientare sexuală se va aplica în domeniul angajării în muncă şi al 
ocupării forţei de muncă.”; iar conform alin.(2) se consideră discriminatorii următoarele acţiuni 
ale angajatorului: a) plasarea anunţurilor de angajare cu indicarea condiţiilor şi criteriilor care 
exclud sau favorizează anumite persoane; b) refuzul neîntemeiat de angajare a persoanei; c) 
refuzul neîntemeiat de admitere a unor persoane la cursurile de calificare profesională; d) 
remunerarea inegală pentru acelaşi tip şi/sau volum de muncă; e) distribuirea diferenţiată şi 
neîntemeiată a sarcinilor de lucru, fapt ce rezultă din acordarea unui statut mai puţin favorabil 
unor persoane; f) hărţuirea; g) orice altă acţiune care contravine prevederilor legale. Conform 
alin.(5) Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă în privinţa unui anumit loc de 
muncă nu constituie discriminare în cazul în care, prin natura specifică a activităţii în cauză 
sau a condiţiilor în care această activitate este realizată, există anumite cerinţe profesionale 
esenţiale şi determinante, cu condiţia ca scopul să fie legitim şi cerinţele proporţionale. 
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5.3 Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din  28.03.2003 stabilește în art. 5: Principiile de 
bază ale reglementării raporturilor de muncă şi a altor raporturi legate nemijlocit de acestea, 
principii ce reies din normele dreptului internaţional şi din cele ale Constituţiei Republicii 
Moldova, sînt următoarele:[…]b) interzicerea muncii forţate (obligatorii) şi a discriminării în 
domeniul raporturilor de muncă; d) asigurarea dreptului fiecărui salariat la condiţii echitabile de 
muncă, inclusiv la condiţii de muncă care corespund cerinţelor securităţii şi sănătăţii în muncă 
şi a dreptului la odihnă, inclusiv la reglementarea timpului de muncă, la acordarea concediului 
anual de odihnă, a pauzelor de odihnă zilnice, a zilelor de repaus şi de sărbătoare 
nelucrătoare; l) stabilirea garanţiilor de stat pentru asigurarea drepturilor salariaţilor şi 
angajatorilor, precum şi exercitarea controlului asupra respectării lor; m) asigurarea dreptului 
fiecărui salariat la apărarea drepturilor şi libertăţilor sale de muncă, inclusiv prin sesizarea 
organelor de supraveghere şi control, a organelor de jurisdicţie a muncii; n) asigurarea 
dreptului la soluţionarea litigiilor individuale de muncă şi a conflictelor colective de muncă, 
precum şi a dreptului la grevă, în modul stabilit de prezentul cod şi de alte acte normative;  o) 
obligaţia părţilor la contractele colective şi individuale de muncă de a respecta clauzele 
contractuale, inclusiv dreptul angajatorului de a cere de la salariat îndeplinirea obligaţiilor de 
muncă şi manifestarea unei atitudini gospodăreşti faţă de bunurile angajatorului şi, respectiv, 
dreptul salariatului de a cere de la angajator îndeplinirea obligaţiilor faţă de salariaţi, 
respectarea legislaţiei muncii şi a altor acte ce conţin norme ale dreptului muncii; r) asigurarea 
dreptului salariaţilor la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale în perioada 
activităţii de muncă; Art. 8 Interzicerea discriminării în sfera muncii alin (1) stipulează  ”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.” Conform art. 97 alin (1) Prin 
acordul dintre salariat şi angajator se poate stabili, atît la momentul angajării la lucru, cît şi mai 
tîrziu, ziua de muncă parţială sau săptămîna de muncă parţială. La rugămintea femeii gravide, 
a salariatului care are copii în vîrstă de pînă la 14 ani sau copii invalizi (inclusiv aflaţi sub 
tutela/curatela sa) ori a salariatului care îngrijeşte de un membru al familiei bolnav, în 
conformitate cu certificatul medical, angajatorul este obligat să le stabilească ziua sau 
săptămîna de muncă parţială. În alin. (2) Retribuirea muncii în cazurile prevăzute la alin. (1) se 
efectuează proporţional timpului lucrat sau în funcţie de volumul lucrului făcut.  Conform  art. 
100 alin. (1) Durata zilnică normală a timpului de muncă constituie 8 ore; iar conform alin. (7) 
Angajatorul poate stabili, cu acordul scris al salariatului, programe individualizate de muncă, 
cu un regim flexibil al timpului de muncă, dacă această posibilitate este prevăzută de 
regulamentul intern al unităţii sau de contractul colectiv ori de cel individual de muncă. Aliniatul 
(9) stipulează că ”Durata zilei de muncă poate fi, de asemenea, împărţită în două segmente: o 
perioadă fixă, în care salariatul se află la locul de muncă şi o perioadă variabilă (mobilă), în 
care salariatul îşi alege orele de sosire şi plecare, cu respectarea duratei zilnice normale a 
timpului de muncă.” Articolul 108 stabilește pauzele pentru alimentarea copilului, astfel, 
conform alin.(1) Unuia dintre părinţii (tutorelui, curatorului) care au copii în vîrstă de pînă la 3 
ani i se acordă, pe lîngă pauza de masă, pauze suplimentare pentru alimentarea copilului. 
Conform alin (2) Pauzele suplimentare vor avea o frecvenţă de cel puţin o dată la fiecare 3 
ore, fiecare pauză avînd o durată de minimum 30 de minute. Pentru unul dintre părinţii 
(tutorele, curatorul) care au 2 sau mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 3 ani, durata pauzei nu 
poate fi mai mică de o oră. Conform alin (3) Pauzele pentru alimentarea copilului se includ în 
timpul de muncă şi se plătesc reieşindu-se din salariul mediu al angajatorului . 

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” 
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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.” 

 
VI. În concluzie, Consiliul reține următoarele: 
6.1 Din probele și faptele prezentate, precum și din explicațiile oferite suplimentar de părți în 

cadrul ședinței de audieri și în termenul suplimentar oferit, Consiliul constată că petiționara 
invocă trei capete separate de discriminare, şi anume: 

i. Discriminare pe criterii de gen şi maternitate prin refuz în acomodare rezonabilă.  
ii. Hărțuire din partea directorului interimar al DGAS, V. Negru, prin tolerarea şi inacţiunile faţă de 

comportamentul nedorit al colegilor de serviciu față de petiționară.  
iii. Victimizare, prin intimidarea sa, soldată cu pornirea unei proceduri disciplinare separate față 

de petiționară, doar ca rezultat a probelor prezentate în fața Consiliului, deși reclamatul le-a 
gestionat în cadrul altei proceduri disciplinare. 

6.2 Consiliul reamintește că atît legislația națională (art. 15 alin.(1) și art. 19 din Legea nr. 121 cu 
privire la sigurarea egalității), cît și practica Curții Europene a Drepturilor Omului (printre multe 
altele, a se vedea 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 pîrît 
atunci cînd solicitantul prezintă dovezi din care se poate prezuma că a existat un tratament 
discriminatoriu. Deci, atîta timp, cît petiționarul nu prezintă dovezi care stabilesc prezumția de 
discriminare, reclamatul nu trebuie să probeze contrariul. 

6.3 Consiliul constată refuzul de acomodare a regimului de muncă, invocată de petiționară față de 
angajator. Consiliul reține înscrisurile prezentate de petiționară, considerînd că în privința 
acestui capăt de plîngere, petiționara și-a epuizat sarcina de a proba faptele care permit 
prezumția existenței unui fapt de discriminare. Elementele obligatorii, conform definiției oferite 
de Art. 2 din Legea nr. 121 privind asigurarea egalității, pentru probarea acomodării rezonabile 
sînt următoarele:  
- Orice modificare sau adaptare; 
- Necesară şi adecvată, într-un caz particular; 
- Care nu impune o sarcină disproporţionată sau nejustificată; 
- Atunci cînd este nevoie pentru a asigura unei persoane, în cazurile stabilite de lege, 

exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în condiţii de egalitate cu ceilalţi. 
6.4 Petiționara, în conformitate cu art.97 al Codului Muncii al Republicii Moldova, a solicitat 

angajatorului stabilirea timpului parțial de muncă (f.d. 9, 13), de la ora 9.00 pînă la ora 17.00, 
aceasta fiind esențială întru respectarea regimului alimentar al nou-născutului, care era alăptat 
între orele 8.00-8.30. Contrar cererii depuse, angajatorul unilateral a stabilit orele de muncă de 
la 8.00 la 16.00.  

6.5 Reclamatul nu a prezentat o justificare rezonabilă și obiectivă de ce unilateral a stabilit un alt 
regim decît cel solicitat. Conform art. 97 alin(1) al Codului Muncii, timpul parțial de muncă se 
poate stabili doar prin acordul dintre salariat şi angajator. Consiliul observă că nici Ordinul 
nr.302-p din 27 noiembrie 2013, prin care s-a stabilit regimul de muncă de la ora 8.00 la ora 
16.00 nu este contrasemnat de petiționară. Consiliul nu poate accepta justificarea reclamatului 
precum că „[…] acceptul dnei T.B. de a activa în condițiile ordinului 302-p a fost considerat 
tacit, deoarece zilnic dumneaei activează conform timpului parțial stabilit[…]”. Respectarea de 
către salariat a regimului impus unilateral de angajator indică doar la responsabilitatea de care 
a dat dovadă salariata, dar nicidecum acordul față de regimul impus. 

6.6 De asemenea, Consiliul constată că ajustarea regimului de lucru după cum a fost solicitată de 
petiționară nu impunea o sarcină disproporționată asupra angajatorului. Consiliul nu a putut 
identifica nici un temei de ce ora de lucru între 16.00-17.00, în comparație cu ora de lucru între 
8.00-9.00 este mai puțin importantă. Din aceste considerente, Consiliul consideră că 
reclamatul i-a negat acomodarea rezonabilă petiţionarei pe criteriul de gen şi maternitate, 
implicit negînd respect petiţionarei ca mamă.    

6.7 Cît privește hărțuirea la locul de muncă invocată de petiţionară, conform prevederilor Art. 14, 
15 al Legii nr. 121 privind asigurarea egalității, aceasta are sarcina de a proba faptele care 
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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;  
4) existența unui criteriu interzis de discriminare. 

6.8 Faptele indicate în plîngere și în înscrisurile depuse pe caz, precum și explicațiile părților în 
cadrul audierilor, permit Consiliului să constate că față de doamna T.B. s-a creat un mediu 
ostil, prin inacţiunile șefului DGAS, V. Negru, în situaţia în care asistenții sociali DAS Ciocana 
L.S., T.C., L.R., au manifestat un comportament nedorit față de șefa DAS Ciocana T.B. 
Acest comportament s-a manifestat prin neexecutarea ordinilor, părăsirea locului de muncă 
nemotivat, ignorarea obligațiunilor de muncă, expresii urîte la adresa sa în condițiile obiecțiilor 
înaintate de șefă, ignorarea subordonării directe. Despre acest comportament nedorit al 
subalternilor, dl V. Negru a fost informat prin notele de serviciu ale dnei T.B. din data de 
18.12.2013, 02.01.2014, 14.01.2014, 16.01.2014. 

6.9 Consiliul observă că înscrisurile (declarațiile angajaților f.d.139-150) prezentate de reclamat 
denotă comportamentul nedorit al dlui V. Negru, care a pus în discuție dorința celorlalți 
angajați ca dna T.B să activeze în colectivul menționat, fapt inadmisibil pentru angajator, 
întrucît atît contractul de muncă, cît și legislația în cîmpul muncii nu permit încetarea 
raporturilor de muncă în temeiul dorinței colegilor de serviciu.  

6.10 Consiliul admite probele prezentate de petiţionară că dl V. Negru a manifestat o abordare 
părtinitoare, întrucît la data de 27.01.2014 a sesizat Comisia de disciplină ca urmare a 
plîngerilor depuse de doamnele L.S, T.C., L.R., privind încălcarea normelor de conduită de 
către dna T.B., ignorînd sesizările petiţionarei. Totodată,  ca  urmare a reportajului televizat din 
27.01.2014, la indicația dlui V. Negru, a fost formată o comisie pentru controlul activității 
asistenților sociali menționați în reportaj: L.S., T.C., L.R. În consecință, conform ordinului nr. 
173-p din 14.03.2014, dna T.B. a fost sancționată disciplinar sub formă de avertisment, fapt 
care, în aceste condiţii a dus la lezarea demnităţii petiţionarei. Din înscrisurile prezentate de 
petiționară și de reclamat, Consiliul observă că ordinul 173-p din 14.03.2014 s-a bazat doar pe 
declarațiile dnei L.S., T.C., L.R., fiind totalmente ignorate declarațiile celorlalți angajați. 

6.11 Consiliul 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, Consiliul nu vede cu claritate care din criteriile protejate 
menționate în Art. 1 alin(1) Legea nr.121 privind asigurarea egalității, sau din cele recunoscute 
prin cazuistica sa, ar fi aplicabil situației ei în partea ce ţine de presupusa hărţuire în cîmpul 
muncii.  

6.12 Privind pretinsa victimizare a petiționarei, Consiliul reține că după adresarea plîngerii, 
administrația Direcției Generale Asistență Socială, prin înștiințarea nr. 2299/14 din 29.04.2014, 
a demarat o nouă anchetă de serviciu față de petiționara T.B. Petiționara invocă faptul că 
temeiul demarării acesteia servește nota de serviciu a dnei A.B., reprezentanta reclamatului la 
audierile Consiliului, explicațiile scrise ale subalternilor, plîngerea către Consiliu, procesul-
verbal nr. 1 din 14.01.2014, fiindu-i interzis să facă copii de pe acestea.  

6.13 Pe acest capăt de plîngere, petiționara și-a epuizat sarcina probei prevăzută de art.14 a 
Legii 121. Reclamatul, deși a recepționat scrisoarea Consiliului prin care i-a fost solicitată 
expunerea poziţiei privind pretinsa victimizare, nu a oferit nici o explicație, ca urmare 
neexercitîndu-și sarcina probei.  

6.14 Faptele examinate de către Consiliu arată asupra unei situaţii complexe ce ţine de 
demnitatea în muncă în cadrul DGAS a CMC. Este regretabil faptul că examinarea acestei 
plîngeri la Consiliu nu a responsabilizat conducerea DGAS a CMC în privinţa ajustării 
acţiunilor acestora la prevederile imperative ale Legii 121 privind asigurarea egalităţii. În astfel 
de condiţii, Consiliul admite că petiţionara a fost supusă victimizării doar pentru că a căutat 
remedierea acestor forme de discriminare. 

 
Astfel, conducîndu-ne de prevederile Art. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 19 și 20 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, 
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CONSILIUL DECIDE: 

1. Faptele expuse în plîngere reprezintă discriminare pe criteriul de gen şi maternitate, prin refuz 
în acomodare rezonabilă, după cum este definit în Art. 2 din Legea nr. 121 privind asigurarea 
egalității. 

2. Faptele expuse în plîngere nu reprezintă discriminare în formă de hărţuire, după cum este 
definit în Art. 2 din Legea nr. 121 privind asigurarea egalității. 

3. Faptele expuse în plîngere reprezintă victimizare, după cum este definit în Art. 2 din Legea nr. 
121 privind asigurarea egalității. 

4. Șeful interimar DGAS, dl. V. Negru, va înceta acţiunile de victimizare ale salariaţilor care au 
venit sau vor veni cu plîngeri la Consiliu.  

5. Șeful interimar DGAS, dl. V. Negru, va întreprinde măsuri imediate în vederea acomodării 
salariatelor lăuze, prin prizma explicaţiilor Consiliului din această decizie. 

6. Șeful DGAS va afişa în loc public prevederile regulamentului intern DGAS privind prevenirea 
discriminării şi asigurarea egalităţii. O copie a acestui regulament va fi expediată Consiliului în 
termen de 10 zile de la primirea acestei decizii.     

7. Şeful DGAS va stabili imediat regimul de muncă parțial conform cererii petiţionarei şi numai 
prin negocieri directe cu aceasta, astfel asigurîndu-i acomodare rezonabilă, după cum a 
explicat Consiliul în această decizie. 

8. O copie a prezentei decizii se va comunica părților și va fi făcută publică pe adresa 
www.egalitate.md. 

9. Şeful DGAS și Dl. V. Negru, va informa în 10 zile, de la recepționarea acestei decizii, Consiliul 
pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii cu privire la măsurile 
întreprinse și cele planificate, pentru executarea recomandărilor din decizia dată.  

10. Decizia este cu drept de atac în procedura contenciosului administrativ, conform prevederilor 
Legii contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000. 

 

Membrii Consiliului: 
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