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DECIZIE 

din 01 septembrie 2020 
cauza nr. 106/20 

 
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – președinte 
Svetlana DOLTUL – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru  
Victorina LUCA – membră  
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 
 
au examinat, în ședință online, susținerile scrise și verbale 
petiționarului: XXX XXX 
reclamatului: YYY YYYYY, șef Serviciul Republican „ AVIASAN” IMSP IMU 
reprezentantului IMSP IMU: YYY YYYYY, vicedirectorul interimar al IMSP Institutului de 
Medicină Urgentă și  
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 
 
 

I. Obiectul plângerii 
Discriminare și hărțuire pe criteriul de dizabilitate, starea sănătății și opinie în câmpul muncii. 
 

II. Admisibilitatea obiectului plângerii 
Plângerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 
121/2012 şi nu ridică excepţiile de inadmisibilitate prevăzute de pct. 42 din Regulamentul cu 
privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 
egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012.  
 

III. Susținerile părților 
Alegațiile petiționarului 

3.1 Petiționarul susține că activează în calitate de medic-coordonator la Serviciului Republican 
„AVIASAN” IMSP IMU, din anul 2014, iar din anul 2019 până în 2020, a fost supus la presiuni, 
hărțuială psihologică și a fost amenințat sistematic de către reclamat cu eliberarea din serviciu. 

3.2 Petiționarul afirmă că din anul 2016 i-a fost stabilit gradul de dizabilitate II, însă este apt de 
muncă, inclusiv pe timp de noapte în servicii de 24 de ore. Astfel, din anul 2016 i se stabilea 
un salariu și jumătate, conform contractului individual de muncă, iar din luna aprilie al anului 
2019, a început nemotivat să-i scadă salariul din contul numărului serviciilor lucrate. 

3.3 Petiționarul menționează că în luna ianuarie 2020, reclamatul i-au fost stabilite 9 servicii a câte 
8/14 ore, un serviciu a câte 8/16 ore, în luna februarie 2020, 5 servicii a câte 8 ore, ceea ce 
constituie în total 120 de ore pe lună, pe când un salariu de bază are 140 de ore. Respectiv 
orele de lucru al petiționarului s-au micșorat de la 140 de ore la 62, și respectiv 120 de ore. 
Mai mult, în luna aprilie 2020, reclamatul i-a pus 6 servicii a câte 8 ore și un serviciu de la ora 
08:00 până la 20:00, pe când alți colegi au beneficiat de câte un salariu și jumătate. 

3.4 Petiționarul comunică că în luna mai a anului 2020, conform graficului de lucru stabilit de către 
reclamat a primit 7 servicii a câte opt ore și 2 servicii în intervalul orelor 08:00-16:00. În 
aceeași lună, reclamatul a avut servicii în fiecare zi și a primit salariu, pentru 204 ore. O altă 
colegă a beneficiat de servicii de 280 de ore în total. 

3.5 Petiționarul susține că pe parcursul anului 2020, nu i s-a adus la cunoștință graficul de servicii, 



 

 

iar altor colegi dimpotrivă. 
3.6 Petiționarul informează că în luna februarie 2019, toți medicii-coordonatori a Serviciului 

Republican „AVIASAN” IMSP IMU, au depus o cerere către conducerea spitalului în vederea 
instalării unui climatizator în dispecerat, iar șeful Serviciului l-a instalat în biroul său, prin ce li 
s-a încălcat dreptul medicilor de a lucra în condiții corespunzătoare. Ulterior, petiționarul s-a 
adresat către vice-directorul spitalului cu o solicitare repetată, iar reclamatul i-a reproșat acest 
lucru în prezența colegilor de serviciu. Ca urmare a acestui incident s-a iscat conflictul între 
părți, iar reclamatul depunea demersuri pe numele petiționarului către administrația instituției, 
precum că petiționarul este o persoană conflictuală, cu dizabilitate și nu poate activa în servicii 
de noapte, fapt infirmat prin răspunsul primit la demersul șefului de spital. Mai mult, reclamatul 
i-a obligat pe șoferii din secție, care se află în subordinea petiționarului, sub amenințarea cu 
eliberarea din serviciu să semneze demersul împotriva petiționarului. Astfel, opt șoferi au 
semnat demersul, iar ceilalți doisprezece, care au refuzat să semneze, au fost persecutați de 
către reclamat.  

3.7 Petiționarul comunică că până în anul 2019, fiecare angajat se prezenta la secția resurse 
umane și se programa personal la cursurile de perfecționare. În luna martie 2019, petiționarul 
s-a înscris la un curs de perfecționare, iar reclamatul a fost foarte agresiv când a aflat despre 
acest fapt, s-a dus la secția resurse umane și a început a striga la angajați, le-a zis că sunt 
tinere și cu „lapte la gură”, iar toate programările la cursurile de perfecționare trebuie 
coordonate în prealabil cu el. Apoi, reclamatul s-a îndreptat către secție sa și l-a amenințat pe 
petiționar cu eliberarea din serviciu. Ca urmare a acestui incident, relațiile în colectiv s-au 
înrăutățit, vinovat a fost considerat petiționarul, iar angajații secției resurse umane au depus 
un demers pe numele șeful spitalului prin care i-au comunicat cele întâmplate. 

3.8 Petiționarul declară că în luna mai 2019, după ce s-a întors de la cursurile de perfecționare a 
depistat că toate serviciile acestuia au fost anulate, iar din această cauză a rămas fără surse 
de existență, a suportat un stres mare, deoarece nu avea bani, pentru ca să-și achiziționeze 
medicamente. Astfel, petiționarul s-a adresat către reclamat, pentru a i se restabili serviciile, 
iar dânsul l-a îndreptat către vice-directorul spitalului, pentru ca să-l angajeze în secția de 
internare.  

3.9 Petiționarul susține că nu exista la acel moment nici un ordin din partea administrației instituției 
privind eliberarea sa din serviciu, iar toate acțiunile întreprinse de reclamat au fost la inițiativa 
acestuia. Prin urmare, petiționarul s-a adresat cu o solicitare către șeful spitalului, care la 
rândul său, l-a impus pe reclamat să-l includă în graficul de servicii. 

3.10 Petiționarul informează că în luna iulie 2019, reclamatul le-a instalat în dispecerat un 
climatizator, dar nu le-a dat telecomanda de la acesta și medicii pe timp de vară se sufocau de 
căldură. În urma acestui incident, petiționarul s-a adresat către administrația instituției, care l-a 
impus pe reclamat să le ofere telecomanda. În urma acestui incident între reclamat și 
petiționar s-a iscat un conflict în prezența a trei martori, unde petiționarul a fost amenințat cu 
eliberarea din serviciu și a fost anunțat că reclamatul s-a adresat către mai multe instituții, 
pentru a aduna informație despre el. Astfel, reclamatul s-a adresat către Policlinica nr. 12 ( 
IMSP IMP Buiucani), la Policlinica Oncologică, pentru a colecta date despre sănătatea 
petiționarului în vederea declarării acestuia inapt de muncă și să nu i se stabilească servicii de 
24 de ore. Totodată, la data de 17.07.2019, reclamatul s-a adresat către Consiliul Național 
pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, din numele instituției, fără ca cerere 
să fie semnată de către șeful spitalului, nu a înregistrat-o și a solicitat informație privind gradul 
de dizabilitate al petiționarului și faptul că nu poate să lucreze 24 de ore consecutiv. Astfel, 
reclamatul a folosit datele personale ale petiționarului din cartela medicală, pe care a obținut-o 
de la medicul instituției, inclusiv datele privind dizabilitatea acestuia. Mai mult, petiționarul 
menționează că reclamatul și-a făcut o copie de pe cartela medicală, fără acordul acestuia, îl 
impunea pe medicul întreprinderii să solicite anexa la certificatul de dizabilitate și striga la 
petiționar din cauza că nu prezenta anexa respectivă, fapt confirmat printr-o înregistrare audio 
a discuției dintre părți. 

3.11 Petiționarul menționează că a aflat de la șeful spitalului că reclamatul a primit un răspuns de la 
CNDDCM, privind starea sa de sănătate, care nu a fost înregistrat. Ca urmare petiționarul s-a 
adresat cu o plângere către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, 
care prin Decizia nr. 333 din 06.12.2019, a constat că reclamatul a încălcat art. 4, art.5, art.6 
din legea 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.  

3.12 Petiționarul informează că până la data de 18 decembrie 2019, reclamatul a depus un demers 



 

 

pe numele șefului spitalului, cu solicitarea de a reduce orele de lucru al petiționarul din cauza 
că este bolnav și nu poate lucra.  

3.13 Petiționarul comunică că la data de 26 decembrie 2019, a plecat în concediu anual de odihnă, 
iar când s-a întors la serviciu a depistat că reclamatul i-a micșorat orele de lucru într-un 
serviciu ( 08:00-14:00), ceea ce i-a cauzat petiționarului un stres mare, din cauza căruia a fost 
nevoit să-și ia un concediu medical. Totodată, petiționarul a depus o cerere la administrația 
spitalului, cu solicitarea de a i se elibera copia ordinului prin care i s-au micșorat orele de 
lucru, iar din răspuns a aflat că un astfel de demers nu există și șeful Serviciului a fost obligat 
să-i stabilească graficul petiționarului de servicii a câte 24 de ore. Ca urmare, reclamatul i-a 
stabilit petiționarului servicii de 24 de ore, însă i-a redus numărul acestora și oricum i-a 
micșorat salariul. 
 
Susținerile reclamatului 

3.14 Reclamatul comunică că începând cu anul 2019, petiționarul se prezenta la serviciu într-o 
stare de sănătate proastă și practic la fiecare serviciu, se învoia pentru o anumită perioadă de 
timp în vederea acordării ajutorului medical. Mai mult, reclamatul susține că de fiecare dată îl 
ajuta pe petiționar, când acesta avea nevoie să plece și rămânea în locul lui la serviciu. 

3.15 Reclamatul declară că starea de sănătate a petiționarului nu se îmbunătățea, iar d-lui refuza 
să se adreseze la administrație, pentru a se identifica o modalitate de lucru într-o altă secție, 
cu ore de masă și de odihnă, cu servicii pe timp de zi și nu 24/24. Astfel, reclamatul s-a 
adresat personal către medicul-șef cu această propunere, explicându-i că serviciul este 
important și că este periculos ca petiționarul să rămână singur în dispecerat după orele 16:00. 
Reclamatul comunică că în răspunsul primit, medicul-șef a menționat că el nu hotărăște așa 
probleme, dar Comisia de expertiză medicală și medicul de familie, după recomandările 
formulate. 

3.16 Reclamatul informează că Serviciul Republica „AVIASAN”, este un serviciu, care deservește 
42 de raioane din Republica Moldova, inclusiv și transferurile transfrontaliere cu 
aeroambulanța SMURD și medicul-coordonator este ocupat practic tot timpul, neavând timp 
pentru odihnă, iar în serviciul de 24 de ore este doar un singur medic-coordonator responsabil. 
În această situație, reclamatul în calitate de șef al Serviciului, poartă responsabilitatea pentru 
toți angajații din subordine, inclusiv pentru petiționar. Astfel, reclamatul a întocmit o scrisoare 
pe numele șefului Comisiei de Expertiză Medicală a Vitalității, prin care a solicitat să 
concretizeze încă odată, dacă petiționarul poate să activeze în servicii de 24 de ore, având 
grad de dizabilitate accentuat. Reclamatul menționează că a dus acea scrisoare personal în 
anticameră și a înregistrat-o, iar împreună cu directorul Institutului, au deschis dosarul 
personal al petiționarului și au consultat recomandările privind gradul de dizabilitate. 

3.17 Reclamatul afirmă că după acest incident s-a iscat conflictul și susține că probabil boala 
petiționarului i-a acționat și asupra psihicului acestuia, deoarece a devenit o persoană foarte 
agresivă, înjură toți colegii cu diferite cuvinte necenzurate. Acest comportament din partea 
petiționarului se răsfrânge asupra tuturor colegilor, care aveau mai multe servicii decât d-lui, 
iar directorii și vice-directorii de raioane depuneau plângeri și cereri de demisie din cauza 
faptului că erau insultați de către petiționar. 

3.18 Reclamatul declară că petiționarul este angajat pe 1,0 salariu, pe când dumnealui și un alt 
medic-coordonator sunt angajați pe 1,25 salariu și, respectiv, au un număr mai mare de 
servicii. Totodată, reclamatul declară că din anul 2014 până în prezent, petiționarul a 
beneficiat de servicii în mărime de 1,5-1,25 salariu, cu excepția lunilor în care se afla în 
concediu medical sau la perfecționare. 

3.19 Referitor la limitarea accesului la cursurile de perfecționare, reclamatul afirmă că informația 
prezentată de către petiționar nu este veridică. Astfel, reclamatul comunică că la începutul 
fiecărui an, fiecare medic împreună cu șeful Serviciului își programează cursurile de 
perfecționare. Graficul respectiv se face în fiecare an, iar ultima oară, când a fost întocmit 
graficul, petiționarul se afla în concediu medical și nu s-a prezentat după foia de perfecționare. 
Prin urmare, atunci când s-a întors la serviciu, petiționarul s-a prezentat la secția resurse 
umane și a ridicat fișa de perfecționare fără coordonarea în prealabil cu șeful Serviciului. Mai 
mult, reclamatul susține că petiționarul nu s-a prezentat la serviciu în ziua în care a fost 
responsabil conform graficului și a motivat prin faptul că este la cursurile de perfecționare. În 
aceste circumstanțe, reclamatul a anunțat medicul-șef, care a anulat decizia, pentru ca 
petiționarul să-și îndeplinească serviciile conform graficului și începând cu prima zi a lunii 



 

 

următoare să fie admis la cursurile de perfecționare. 
3.20 În ceea ce ține de scrisoarea depusă de către șoferii de ambulanțe, reclamatul informează că 

16 șoferi din cei 20, s-au prezentat la d-lui comunicându-i că scrisoarea a fost scrisă de către 
petiționar și toate semnăturile au fost luate din alte documente, iar cu ajutorul unuia dintre 
șoferi, a fost depusă.  

3.21 Reclamatul susține că graficul de servicii se elaborează în fiecare lună, până la data de 25. 
Graficul respectiv, se elaborează în dependență de solicitările fiecărui angajat și poate fi 
modificat în dependență de urgențele survenite pe parcursul lunii. Reclamatul informează că 
petiționarul în ultima perioadă refuză categoric să semneze graficele de servicii, iar unde a fost 
întemeiat s-a făcut mențiune. 
 
Poziția reprezentantului IMSP Institutul de Medicină Urgentă  

3.22 Reprezentantul Institutului de Medicină Urgentă comunică că proiectul graficului de servicii se 
elaborează de către șeful subdiviziunii și este prezentat Serviciului economic și Serviciului 
resurse umane, pentru verificare și avizare. Astfel, Serviciul resurse umane verifică 
respectarea legislației în domeniul muncii în procesul de planificare a timpului de muncă și îl 
avizează. 

3.23 Reprezentantul Institutului de Medicină Urgentă susține că în conformitate cu contractul 
individual de muncă nr.50/14 din 01.02.2014, petiționarul este angajat pe 1,0 salariu, iar orele 
de lucru în perioada lunilor ianuarie-mai au fost tabelate și achitate, după cum urmează: 

 ianuarie: concediul de odihnă - 01.01.2020 până la 16.01.2020; concediul medical - 
17.01.2020 până la 31.01.2020; 

 februarie: concediul medical - 01.02.2020 până la 04.02.2020; lucrate 112 ore; 

 martie: lucrate 176 de ore; 

 aprilie: lucrate 192 de ore; 

 mai: lucrate 184 de ore. 
3.24 Reprezentantul Institutului de Medicină Urgentă comunică faptul că circumstanțele referitoare 

la protecția datelor cu  caracter personal ale petiționarului sunt examinate la moment de către 
instanța de judecată, care urmează să se pronunțe. Totodată, comunică că petiția depusă de 
către colectivul de șoferi a Serviciului Republican „AVIASAN”, a fost examinată de către 
Comitetul de etică și reclamatul a fost sancționat cu mustrare aspră, în temeiul art. 206, 
alin.(1) lit.c) din Codul muncii al Republicii Moldova. 

3.25 În cadrul ședinței de audieri reprezentantul Institutului de Medicină Urgentă a confirmat faptul 
că conflictul dintre părți, s-a iscat mai devreme de anul 2019, în legătură cu anumite delapidări 
din cadrul Institutului produse în anul 2014, iar în anul 2019 situația s-a agravat din cauza 
comportamentului reclamatului, care se exprima necorespunzător în adresa petiționarului de 
fiecare dată. Astfel, administrația IMSP IMU, a luat act de comportamentul reclamatului și ia 
aplicat o sancțiune disciplinară sub formă de mustrare, în legătură cu încălcările eticii și 
deontologiei medicale. Totodată, reprezentantul IMSP IMU a comunicat că reclamatul 
depunea nenumărate demersuri, cu solicitarea de a-l transfera pe petiționar în altă secție din 
cauza dizabilității acestuia. Mai mult, Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și 
Capacității de Muncă, nu a indicat nici o restricție în legătură cu gradul de dizabilitate stabilit 
față de petiționar și nu a existat nici un temei legal privind transferarea acestuia în altă secție. 

3.26 Reprezentantul IMSP IMU a confirmat în cadrul ședinței de audieri că reclamatul a depus 
diferite cereri și demersuri din inițiativă proprie și necoordonat cu nimeni către Consiliul 
Republican de Expertiză Medicală a Vitalității și policlinică. Astfel, toate actele depuse de către 
reclamat cu folosirea antetului Institutului nu aveau număr de ieșire și nu erau înregistrate în 
Cancelaria instituției.  

3.27 Referitor la cursurile de perfecționare, reprezentantul IMSP IMU, în cadrul ședinței de audieri a 
explicat că în cadrul instituției fiecare subdiviziune în parte face planificarea, atunci când apare 
orarul de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică „Nicolae Testemițanu”, și 
fiecare dintre colegi aleg un curs de perfecționarea cunoștințelor în dependență de necesitățile 
sale. Astfel, petiționarul a plecat la cursurile de perfecționare conform planificării din timp, iar 
reclamatul trebuia să cunoască acest lucru.  

3.28 În legătură cu orele de lucru, reprezentantul IMSP IMU, în cadrul ședinței de audieri a 
comunicat că medicii coordonatori activează în servicii a câte 24 de ore, iar petiționarul de 
fiecare dată a primit servicii în corespundere cu contractul individual de muncă, adică pentru 
1,0 salariu. Mai mult, reprezentantul Institutului a informat că fiecare medic coordonator lunar 



 

 

îndeplinește servicii suplimentare, care sunt repartizate de către reclamat și probabil aici este 
vorba despre o repartizare inegală, deoarece nu există nici un act, care ar reglementa cum 
trebuie să fie repartizate între medicii coordonatori orele suplimentare.  

3.29 Reprezentantul IMSP IMU, a comunicat în cadrul ședinței de audieri că nu a fost prezent 
niciodată la conflictele legate de șoferii angajați la Serviciu, însă din discuții private cunoaște 
că unii angajați au fost constrânși de către reclamat să depună demersuri pe numele 
petiționarului. Totodată, reprezentantul IMSP IMU a confirmat că tot ce este prezentat de către 
petiționar (înregistrarea audio) corespunde realității, iar reclamatul în ziua respectivă a avut un 
comportament inadecvat și a fost rugat să părăsească sala de ședințe. Mai mult, de fiecare 
dată când se ivește un conflict, reclamatul trece la ofense legate de personalitate și 
problemele de sănătate.  

3.30 Reprezentantul IMSP IMU a informat în cadrul ședinței de audieri că Serviciul Republican 
„AVIASAN” este un serviciu republican strategic, care asigură asistență pe întreg teritoriul țării 
în decurs de 24 de ore, iar lucrul medicului coordonator nu necesită un efort fizic enorm și 
gradul de dizabilitate al petiționarului nu poate fi interpretat ca un impediment la stabilirea 
gărzilor de 24 de ore. Astfel, lucrul medicului coordonator presupune un efort psiho-emoțional, 
deoarece timp de 24 de ore trebuie să fie la legătură cu diferite raioane, care întâmpină diferite 
probleme, este nevoie de conectarea specialiștilor, consultarea acestora și organizarea 
echipelor pentru ieșirea în teritoriu. Prin urmare, lucrul medicului coordonator este mai mult 
intelectual, decât fizic și nici o restricție nu poate fi aplicată în acest sens, cum ar fi limitarea 
orelor de lucru.  
 

IV. Dreptul național și internațional relevant 
4.1 Constituția Republicii Moldova la art. 16 alin. (2) prevede că toţi cetăţenii Republicii 

Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, 
origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială. 

4.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 la art. 1 alin. (1) stabilește că scopul 
legii este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea egalităţii tuturor 
persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, socială, 
culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, 
limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt 
criteriu similar; art. 2 oferă definiția discriminării ca fiind orice deosebire, excludere, restricţie 
ori preferinţă în drepturi şi libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, precum şi 
susţinerea comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta 
lege sau pe criterii presupuse; art. 3 stabilește că subiecţi în domeniul discriminării sunt 
persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat; art. 7 alin. (1) se interzice orice 
deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe baza criteriilor stabilite de prezenta lege, care 
au drept efect limitarea sau subminarea egalităţii de şanse sau tratament la angajare sau 
concediere, în activitatea nemijlocită şi în formarea profesională; alin. (2) se consideră  
discriminatorii următoarele acţiuni ale angajatorului: lit. e) distribuirea diferenţiată şi 
neîntemeiată a sarcinilor de lucru, fapt ce rezultă din acordarea unui statut mai puţin favorabil 
unor persoane; f) hărţuirea; art. 7 alin. (5) prevede că 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. 

4.3 Codul muncii nr. 154 din 28.03.2003 la art. 1 prevede noțiunea de demnitate în muncă – 
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) prevede interzicerea 
muncii forţate (obligatorii) şi a discriminării în domeniul raporturilor de muncă; lit. e) stabilește 
egalitatea în drepturi şi în posibilităţi a salariaţilor; lit. g) asigurarea egalităţii salariaţilor, fără 
nici o discriminare, la avansare în serviciu, luându-se în considerare productivitatea muncii, 
calificarea şi vechimea în muncă în specialitate, precum şi la formare profesională, reciclare şi 
perfecţionare; art. 8 alin. (1) în cadrul raporturilor de muncă acţionează principiul egalităţii în 
drepturi a tuturor salariaţilor. Orice discriminare, directă sau indirectă, a salariatului pe criterii 
de sex, vârstă, 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;  art. 10 alin. (2) angajatorul este obligat: 
lit. d) să ofere salariaţilor munca prevăzută de contractul individual de muncă; lit. 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; art. 
96 alin. (4) pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate (dacă aceştia nu beneficiază 
de înlesniri mai mari) se stabileşte o durată redusă a timpului de muncă de 30 de ore pe 
săptămână, fără diminuarea drepturilor salariale şi a altor drepturi prevăzute de legislaţia în 
vigoare; art. 128 alin.(2) , prevede că la stabilirea şi achitarea salariului nu se admite nici o 
discriminare pe criterii de sex, vârstă, dizabilitate, origine socială, situaţie familială, 
apartenenţă la o etnie, rasă sau naţionalitate, opţiuni politice sau convingeri religioase, 
apartenenţă sau activitate sindicală. 

4.4 Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60/2012 la art. art. 33 
alin. (1) dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilități este garantat; alin. (2) persoanele cu 
dizabilități se bucură de toate drepturile stabilite în Codul muncii și în celelalte acte normative 
în domeniu. Nimeni nu poate limita dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilităţi decât în 
baza prevederilor legislaţiei în vigoare; alin. (3) prevede că se interzice discriminarea pe 
criterii de dizabilitate referitor la toate aspectele şi formele de încadrare în muncă, inclusiv la 
condiţiile de recrutare, plasare, angajare şi desfăşurare a activităţii de muncă, la avansarea în 
carieră, la condiţiile de sănătate şi securitate la locul de muncă; alin. (7) pentru a asigura 
integrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi, angajatorii întreprind următoarele 
măsuri specifice: a) adaptarea rezonabilă la locul de muncă; art. 38 alin. (1) pentru 
persoanele cu dizabiliati severe și accentuate, în cazul în care ele nu beneficiază de facilități 
mai mari, se stabilește o durată redusă a timpului de muncă, de 30 de ore pe săptămână, 
cuantumul retribuirii muncii fiind egal cu cel stabilit pentru salariații cu durată normală a 
timpului de muncă; alin. (2) munca suplimentară, munca în zilele de repaus săptămânal şi 
munca pe timp de noapte prestate de către persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate se 
permit doar cu consimţământul persoanelor în cauză, dacă aceste munci nu le sunt 
contraindicate de medici; alin. (3) angajatorii, de comun acord cu comitetele sindicale, au 
dreptul de a reduce normele de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi. 

4.5 Regulamentul intern al Institutului de Medicină Urgentă, aprobat la ședința Consiliului 
Medical IMSP IMU nr. 9 din 25.08.2014, prevede printre principiile de bază ale reglementării 
raporturilor de muncă la lit. f) și principiul asigurării egalităţii salariaţilor, fără discriminare, la 
avansare în serviciu, luându-se în considerare productivitatea muncii, calificarea şi vechimea 
în muncă pe specialitate, precum şi la formare profesională, reciclare şi perfecţionare; 
categoria drepturile și obligațiile de bază ale salariatului, prevede că salariatul are dreptul: lit. 
d) la remunerare echitabilă în conformitate cu responsabilitatea şi complexitatea sarcinilor, 
volumul şi calitatea muncii, precum şi nivelul de pregătire profesională. 

4.6 Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități la art. 27 stabileşte că Statele părţi 
recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a munci în condiţii de egalitate cu ceilalţi; 
aceasta include dreptul la oportunitatea de a-şi câştiga existenţa prin exercitarea unei activităţi 
liber alese sau acceptate pe piaţa muncii, într-un mediu de lucru deschis, incluziv şi accesibil 
persoanelor cu dizabilităţi. Statele părţi vor proteja şi vor promova dreptul la muncă, inclusiv 
pentru cei care dobândesc o dizabilitate pe durata angajării, prin luarea de măsuri adecvate, 
inclusiv de ordin legislativ.   

4.7 Pactul International cu privire la drepturile economice, sociale, şi culturale la art. 2 alin. 
(2) menționează că statele părţi la prezentul Pact se angajează să garanteze că drepturile 
enunţate în el vor fi exercitate fără nici o discriminare întemeiată pe rasă, culoare, sex, limbă, 
religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau 
orice altă împrejurare; art. 6 prevede că statele părţi la prezentul Pact recunosc dreptul la 
muncă ce cuprinde dreptul pe care îl are orice persoană de a obţine posibilitatea să-şi câştige 
existenţa printr-o muncă liber aleasă sau acceptată şi vor lua măsuri potrivite pentru 
garantarea acestui drept.  

4.8 Carta Socială Europeană (revizuită) în Partea I pct. 26 prevede că părţile contractante 
recunosc ca obiectiv al politicii lor, a cărui realizare o vor urmări prin toate mijloacele utile pe 
plan naţional şi internaţional, atingerea condiţiilor specifice pentru asigurarea exercitării 
efective a dreptului la demnitate în muncă tuturor lucrătorilor; Partea a II-a la art. 26 alin. (2) 
stabilește că în vederea asigurării exercitării efective a dreptului tuturor lucrătorilor la protecţia 
demnităţii lor în muncă, 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 în mod repetat împotriva oricărui 
salariat la locul de muncă sau în legătură cu munca, şi să ia orice măsură adecvată pentru 
protejarea lucrătorilor împotriva unor astfel de comportamente. 

4.9 Convenţia OIM privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă și exercitării 
profesiei nr. 111 din 25.06.1958 la art.1 lit. a) stipulează că prin termenul discriminare se 
înţelege ca fiind 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; lit. 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, trebuie 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. 
 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele:  
5.1 Din materialele dosarului, Consiliul stabilește că urmează să se pronunțe asupra existenţei 

următoarelor forme de discriminare invocate de petiționar: 
i. discriminare directă în câmpul muncii pe criteriu de dizabilitate; 
ii. hărțuire în câmpul muncii pe criteriu de opinie și stare a sănătății; 

5.2 Consiliul reamintește că atât legislația națională (art. 15 alin.1 şi art. 19 din Legea nr. 121 cu 
privire la asigurarea egalității), cât și practica Curții Europene a Drepturilor Omului (printre 
multe altele, a se vedea cauza Dordevic c. Croaţia  par. 82-84, par.177, cauza Chassagnou și 
alții v. Franța par. 91-92, Timishev v. Rusia par.57) stabilesc o regulă specială referitor la 
sarcina probei în litigiile privind discriminarea, și anume: sarcina probei trece la reclamat 
atunci când petiționara/petiționarul prezintă dovezi din care se poate prezuma că a existat un 
tratament discriminatoriu.  
 
Referitor la discriminarea directă în câmpul muncii pe criteriu de dizabilitate 

5.3 Pentru a institui prezumția discriminării directe, petiționarul urma să prezinte fapte care să 
caracterizeze cumulativ următoarelor elemente: 

a) tratamentul mai puțin favorabil (excludere, deosebire, etc.) în exercitarea unui drept 
b) aplicat în comparație cu o altă persoană (un grup de persoane) 
c) cu care petiționarul se află în situație analogică 
d) pe baza unui criteriu protejat. 

5.4 Examinând  alegațiile petiționarului, Consiliul notează că prezumția discriminării directe a fost 
instituită. Consiliul a reținut că reclamatul i-a stabilit petiționarului mai puține servicii 
suplimentare și cu o durată mai mică decât 24 de ore, prin comparație cu colegii acestuia cu 
care se află în situație comparabilă. Consiliul a reținut că acest tratament diferențiat ar fi fost 
cauzat de faptul că petiționarul avea stabilit grad de dizabilitate. Astfel, Consiliul a prezumat 
incidența criteriului de dizabilitate. 

5.5 Conform art. 15 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr. 121/2012, sarcina de a 
proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine persoanei despre care se 
presupune că a comis fapta discriminatorie. Consiliul urmează să aprecieze existența 
justificării obiective și rezonabile a tratamentului diferențiat instituit și legătura de cauzalitate 
dintre acesta și criteriul invocat.  

5.6 În susținerea poziției sale, reclamatul a motivat că i-a stabilit un număr mai mic de servicii, 
deoarece petiționarului i-a fost stabilit grad de dizabilitate și starea de sănătate a acestuia nu 
se îmbunătățea, iar la serviciu se prezenta într-o stare necorespunzătoare. Reclamatul a 
argumentat decizia sa privind stabilirea serviciilor cu o durată mai mică de 24 de ore, prin 
faptul că starea de sănătate a petiționarului nu-i permite să activeze în servicii de 24 de ore și 
că este periculos pentru dumnealui să rămână la serviciu fără supraveghere după ora 16:00.  

5.7 Consiliul, analizând în contradictoriu susținerile părților și materialelor dosarului, notează că 
argumentul reclamatului nu este obiectiv pentru a justifica diferența de tratament admisă. 
Afirmațiile acestuia sunt subiective și se referă la convingerea lui precum că gradul de 
dizabilitate ar fi o piedică în exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu. Respectiv 
Consiliul reține că reclamatul nu a argumentat obiectiv și rezonabil această situație. În 



 

 

conformitate cu prevederea art. 7 alin. (2) lit. e) din Legea cu privire la asigurarea egalității 
aceasta este o acțiune discriminatorie a angajatorului. 
 
Referitor la hărțuirea în câmpul muncii pe criteriu de opinie și stare a sănătății 

5.8 Pentru a institui o prezumție a hărțuirii, argumentele și probele aduse trebuie să indice asupra 
următoarelor elemente constitutive, și anume:  

a) comportamentul nedorit 
b) care a condus la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau 

ofensator  
c) scopul sau efectul comportamentului a fost să lezeze demnitatea  
d) pe baza unui criteriu protejat. 

5.9 Analizând alegațiile petiționarului, Consiliul stabilește o prezumție a hărțuirii pe criteriu de 
opinie și stare a sănătății în câmpul muncii. Consiliul a reținut drept comportament nedorit în 
sensul noțiunii de hărțuire următoarele acțiuni: amenințarea sistematică cu eliberarea din 
serviciu; obligarea angajaților din subordinea petiționarului să semneze demersuri împotriva 
sa; înaintarea demersurilor către administrația Institutului cu solicitarea de a reduce orele de 
muncă ale petiționarului; înaintarea demersurilor către diferite instituții cu solicitarea 
informațiilor privind starea de sănătate și gradul de dizabilitate ale petiționarului; împiedicarea 
petiționarului de a participa la cursurile de perfecționare; umilirea, înjosirea, intimidarea și 
numirea cu cuvinte necenzurate. Consiliul acceptă că totalitatea acestor acțiuni sunt de natura 
să creeze salariatului un mediu intimidant la locul de muncă și pot aduce atingere demnității 
umane a persoanei. Consiliul a reținut drept criteriu protejat – opinia și starea de sănătate, în 
sensul că acest comportament nedorit ar fi fost aplicat de către conducător din considerentul 
că petiționarul reproșa în public dezacordul său în legătură cu acțiunile reclamatului și anunța 
administrația de fiecare dată când drepturile acestuia erau încălcate.  

5.10 Conform art. 15 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012, 
sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine persoanei despre care 
se presupune că a comis fapta discriminatorie. Consiliul urmează să aprecieze caracterul 
comportamentului deplâns prin raportare la normele general acceptabile, precum și legătura 
de cauzalitate dintre acesta și criteriul invocat.  

5.11 În susținerea poziției sale, reclamatul a confirmat că majoritatea acțiunilor întreprinse de către 
dumnealui erau motivate de faptul că starea de sănătate a petiționarului nu se îmbunătățea și 
că boala acestuia i-a acționat asupra capacității de muncă, inclusiv asupra sănătății mintale a 
acestuia. 

5.12 Consiliul, examinând materialele dosarului stabilește următoarele. Cât privește alegațiile 
petiționarului despre obligarea angajaților (șoferilor de ambulanțe), care se află din subordinea 
dumnealui, pentru ca să semneze demersurile întocmite de către reclamat împotriva 
petiționarului, Consiliul a stabilit că aceste afirmații nu au fost probate în modul corespunzător. 
Prin urmare, Consiliul le respinge ca fiind declarative.  

5.13 Referitor la afirmațiile petiționarului privind demersurile înaintate de către reclamat cu scopul 
de a-i reduce numărul de ore, Consiliul stabilește că acestea au fost confirmate de către 
reclamat, iar faptele confirmate nu necesită probate suplimentar. Astfel, Consiliul constată că 
într-adevăr reclamatul a depus nenumărate demersuri către administrația Institutului privind 
transferarea petiționarului în altă secție, iar volumul de muncă a acestuia să fie redus. 
Totodată, reclamatul a confirmat în referința prezentată, inclusiv prin declarațiile sale 
înregistrate audio și prezentate de către petiționar în calitate de probă că s-a adresat către 
anumite instituții medicale, dar și către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și 
Capacității de Muncă, cu solicitări de a i se prezenta informația cu privire la gradul de 
dizabilitate stabilit petiționarului, pentru a putea face cunoștință cu interdicțiile stabilite.  

5.14 În partea ce ține de împiedicarea petiționarului de a participa la cursurile de perfecționare, 
Consiliul observă că reclamatul nu neagă aceste alegații, însă le justifică prin faptul că el nu 
cunoștea despre aceste instruiri, ceea ce îl împiedica să programeze orarul serviciilor. 
Consiliul notează că necunoașterea conducătorului a faptului că subalternul era programat din 
timp pentru participarea la cursuri, nu îl împuternicește să-l creeze impedimente pentru a 
participa la astfel de perfecționări conform planificărilor. Totalitatea acestor acțiuni fac parte 
din activitatea de management și conducătorul trebuie să fie la curent cu toate evenimentele, 
care se produc în cadrul subdiviziunii de care este responsabil, iar împiedicarea salariatului de 



 

 

a participa la cursurile de perfecționare poate fi reținut ca un comportament intimidant, în 
sensul noțiunii de hărțuire. 

5.15 Cât privește amenințarea sistematică a petiționarului de către reclamat cu eliberarea din 
serviciu, umilirea, înjosirea, intimidarea și numirea cu cuvinte necenzurate, Consiliul notează 
că acestea au fost confirmate prin înregistrarea audio anexată la materialele dosarului, inclusiv 
prin declarațiile făcute în cadrul ședinței de audieri de către reprezentantul IMSP IMU. Natura 
și esența remarcilor reclamatului adresate petiționarului, dincolo de orice îndoială rezonabilă, 
reprezintă o modalitate de umilire a demnității persoanei. Consiliul subliniază că un astfel de 
comportament nu se încadrează în limita relațiilor general acceptabile dintre conducător - 
subaltern și sunt de măsură să creeze un mediu intimidant și ostil la locul de muncă.  

5.16 Consiliul, audiind susținerile părților și studiind materialele dosarului, reține că aceste 
comportamente au fost determinate de faptul că petiționarul și-a expus punctul de vedere 
referitor la neregulile admise de către reclamat, dar și din cauza stării de sănătate a acestuia. 
Astfel, Consiliul stabilește legătura de cauzalitate dintre represiunile îndreptate împotriva 
petiționarului și opinia exprimată, dar și starea de sănătate a acestuia.    

5.17 Acestea fiind constatate și explicate, Consiliul ajunge la concluzia că petiționarul a fost supus 
acțiunilor de intimidare, umilire și constituie un atac direct la demnitatea umană, ceea ce 
constituie hărțuire.  
 
 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3 și art. 15 alin. (4) din Legea nr. 121/2012 cu 
privire la asigurarea egalității, coroborat cu pct. 61 din Regulamentul de activitate al Consiliului 
pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 
298/2012,   

 
CONSILIUL DECIDE 

 
1. Faptele constatate referitor la micșorarea orelor de muncă constituie discriminare pe criteriu 

de dizabilitate în câmpul muncii. 
2. Alegațiile petiționarului analizate la pct. 5.12 se declară inadmisibile. 
3. Faptele constatate în pct. 5.13- 5.17 reprezintă hărțuire pe criteriu de opinie și stare de 

sănătate în câmpul muncii. 
4. În vederea repunerii în drepturi a victimei discriminării, Consiliul recomandă dlui Arcadie Babă, 

șeful Serviciului Republican „AVIASAN” IMSP IMU (i) să își prezinte scuzele pentru 
comportamentul intimidant aplicat față de petiționar, (ii) să înceteze aplicarea 
comportamentului umilitor și ostil față de petiționar, (iii) să nu admită acțiuni de victimizare față 
de petiționar.  

5. În vederea sancționării faptelor discriminatorii, Consiliul în conformitate cu pct. 32 lit. c) din 
Legea nr. 298/2012, intervine către administrația IMSP Institutului de Medicină Urgentă cu 
solicitarea de a examina posibilitatea intentării procedurii disciplinare în privința dlui Arcadie 
Babă, șeful Serviciului Republican „AVIASAN” IMSP IMU pe faptul comiterii acțiunilor 
discriminatorii în activitate. 

6. În vederea evitării faptelor similare pe viitor, administrația IMSP Institutului de Medicină 
Urgentă va elabora un regulament intern privind prevenirea cazurilor de discriminare și 
mecanisme de redresare, inclusiv proceduri de protecție contra represaliilor. 

7. Reclamatul va informa Consiliul, în termen de 10 zile de la recepționarea prezentei decizii, 
despre măsurile întreprinse. 

8. IMSP Institutului de Medicină Urgentă va informa Consiliul, în termen de 30 zile de la 
recepționarea prezentei decizii, despre măsurile întreprinse sau cele planificate în vederea 
implementării recomandării. 

9. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md.  
10. Decizia poate fi contestată, în decurs de 30 de zile de la data comunicării, la Judecătoria 

Chișinău, sediul Râșcani, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3. 
 
 
Membrii Consiliului care au votat decizia:  
 
____________________________________________  

http://www.egalitate.md/


 

 

Ian FELDMAN – președinte  
 
____________________________________________  
Svetlana DOLTU – membră  
 
____________________________________________  
Andrei BRIGHIDIN – membru  
 
____________________________________________  
Victorina LUCA – membră  
 
____________________________________________  
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 
 
 


