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DECIZIE
din 30 noiembrie 2017
cauza nr. 119/17
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare:
Ian FELDMAN – preşedinte
Oxana GUMENNAIA – membră
Andrei BRIGHIDIN – membru
Lucia GAVRILIȚĂ – membră
au examinat, în şedinţă publică, susţinerile scrise şi verbale ale
petiționarilor: Colectivul Secției de medicină nucleară a Centrului Republican de
Diagnosticare Medicală
poziția: Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Academiei de Științe a
Moldovei și
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.
I.

Obiectul plângerii
Pretinsa discriminare în câmpul muncii manifestată prin remunerare ilegală pentru
același tip de muncă. Pretinsa discriminare manifestată prin tratamentul similar al
persoanelor aflate în situații diferite la stabilirea pensiei.

II.

Admisibilitatea obiectului plângerii
Plângerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea cu privire la asigurarea egalității
nr. 121 din 25.05.2012 şi nu ridică excepţiile de inadmisibilitate prevăzute de pct. 42
din Legea cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea
discriminării și asigurarea egalității nr.298 din 21.12.2012.

Susținerile părților
Alegaţiile petiționarilor
3.1 Lucrătorii din domeniul medicinii nucleare susțin că pentru același tip de muncă sunt
remunerați inegal în raport cu alți angajați din domeniul medical. Astfel, aceștia
notează că, la data de 06 iulie 2016, Guvernul RM a adoptat Hotărârea nr. 837 prin
care a fost aprobat Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile
medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență
medicală. Anexa nr. 1 a acestui Regulament prevede că, pentru medicii și personalul
medical antrenați în serviciul de ftiziopneumologie din sectorul spitalicesc, din
serviciul morfopatologic (sau anatomopatologie), medici din serviciul prelevare și
procesare a organelor, țesuturilor și celulelor umane de la cadavru le-au fost stabilite
salarii mai mari, pe când pentru angajații Secției de medicină nucleară și cei ai
Laboratorului de medicină nucleară care activează în condiții nocive și periculoase
pentru viață și sănătate le-a fost stabilită o grilă de salarizare mai mică.
3.2 Petiționarii menționează că, la elaborarea Regulamentului respectiv, nu s-a ținut cont
de prevederile Convenției colective de ramură, adoptată la 30 decembrie 2013 prin
Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1579, unde la Anexa nr. 5 este menționat că
activitatea în Laboratoarele de medicină nucleară se consideră nefavorabilă, cu
III.
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condiții grele și deosebit de grele, gradul de nocivitate fiind de 8,1-10,0 puncte. La fel
nu s-a ținut cont de prevederile Legii privind desfășurarea în siguranță a activității
nucleare și radiologice nr. 132 din 8 iunie 2012.
3.3 Petiționarii susțin că eliminarea prevederilor care stabileau dreptul la pensie în
condiții avantajoase pentru persoane care activează în condiții nocive și foarte grele
a generat un tratament similar al persoanelor aflate în situații diferite. Astfel, aceștia
notează că, la data de 1 ianuarie 2017, Legea privind sistemul public de pensii nr.
156 din 14.10.1998, a fost modificată prin excluderea prevederilor care ofereau
posibilitatea pensionării în condiții avantajoase pentru persoanele care activează în
condiții nocive sau foarte grele. Petiționarii susțin că excluderea prevederilor art. 41
alin. (3) din Legea privind sistemul public de pensii și a Listei nr. 1 prin care se
preciza lista unităţilor de producţie, lucrărilor, profesiilor, funcţiilor şi indicilor, în
temeiul cărora se acordă dreptul la pensie pentru limita de vârstă în condiţii
avantajoase1, constituie discriminare a angajaților laboratoarelor de medicină
nucleară față de alți angajați care nu activează în condiții de muncă nocive sau
periculoase pentru viață.
Poziția Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
3.4 Referitor la diferența de salarizare a categoriilor de angajați vizați (personalul medical
din cadrul serviciului de medicină nucleară și a celor prevăzute pentru personalul
medical antrenat în serviciul de ftiziopneumologie din sectorul spitalicesc, angajații
ocupați nemijlocit cu tratamentul HIV/SIDA; din serviciul morfopatologie sau
anatomopatologie, medici din serviciul prelevare și procesare a organelor, țesuturilor
și celulelor umane de la cadavru) menționează că, la elaborarea Regulamentul
privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în
sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală2, s-a ținut cont de condiții de
salarizare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1593 din 29.12.2003 (abrogată la
12.07.2016). Hotărârea Guvernului nr. 1593 din 29.12.2003 prevedea un spor la
salariu în mărime de 15 la sută din salariul tarifar pentru fiecare an de muncă pentru
personalul antrenat în serviciul ftiziopneumologie, personalul antrenat în tratamentul
HIV/SIDA sau cei din serviciul morfopatologie. Acest spor se acorda pentru munca
prestată în condiții de risc major pentru sănătate. Prin urmare, salariile de funcție ale
acestora în noile condiții sunt mai mari față de alt personal medical. Mai mult ca atât,
nici în condițiile anterioare de salarizare, salariile acestor categorii nu au fost la
același nivel.
3.5 Conform Anexei nr. 1 la Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile
medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență
medicală aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 837 din 06.07.2016, medicii din
cadrul Secției de medicină nucleară și cei ai Laboratoarelor de medicină nucleară a
Centrului de diagnosticare medicală se atribuie la categoria alți medici-specialiști,
farmaciști în instituții de nivel republican, municipal și regional pentru care este
prevăzut un salariu lunar de funcție de 4300 lei pentru o vechime în specialitate de
până la 10 ani, 4650 lei pentru o vechime în specialitate de 10-20 ani și respectiv
5000 lei pentru o vechime în specialitate de peste 20 ani.
3.6 Conform pct. 20 din Regulamentul menționat, personalul din cadrul serviciului de
medicină nucleară beneficiază lunar de un spor la salariu pentru condiții nefavorabile
de muncă în mărime de 180 lei, mărimea sporului fiind specificată în Anexa nr. 3 la
Hotărârea Guvernului cu privire la cuantumul sporurilor de compensare pentru
aprobată prin Hotărârea Guvernului RM nr. 822 din 15.12.1992 Cu privire la aprobarea Listei nr. 1 a unităţilor de
producţie, lucrărilor, profesiilor, funcţiilor şi indicilor, în temeiul cărora se acordă dreptul la pensie pentru limita de vârstă
în condiţii avantajoase
2 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 837 din 06.07.2016
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munca prestată în condiții nefavorabile nr. 152 din 19.02.2004 și în Lista-tip a
ramurilor Sănătate și protecție socială la Convenția Colectivă (nivel de ramură) pe
anii 2014-2017. Concomitent, personalul din instituțiile medico-sanitare încadrate în
sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală, inclusiv cei din cadrul
serviciului de medicină nucleară beneficiază de supliment la salariu pentru
performanțe profesionale individuale în muncă, în funcție de calitatea muncii, aportul
și profesionalismul fiecărui angajat. Pentru plata indicatorilor realizați, se utilizează
mijloace financiare planificate în mărime de cel puțin 15 la sută din totalul salariilor de
funcție calculate pe instituție, care se achită lunar. Sporul respectiv poate fi achitat în
mărime de peste 15 la sută, întrucât personalul medical din cadrul serviciului de
medicină nucleară prestează un volum mare de servicii contra plată, contribuind la
formarea veniturilor suplimentare.
3.7 De asemenea, personalul din serviciul medicină nucleară, în comparație cu alt
personal medical care nu activează în astfel de condiții cu risc sporit pentru sănătate,
beneficiază de anumite facilități și anume: durata zilnică a timpului de muncă redusă
la 6,5 ore și 14 zile calendaristice suplimentare la durata concediului anual. Aceste
facilități, sunt mai mari decât facilitățile oferite prin același act normativ pentru
personalul din serviciul ftiziopneumologie, pentru care timpul de muncă este redus la
7 ore pe zi iar durata concediului suplimentar constituie 11 zile.
3.8 Referitor la abrogarea prevederilor care stabileau dreptul la pensie în condiții
avantajoase pentru persoane care activează în condiții nocive și foarte grele
menționează că acest fapt a survenit din motivul că lista funcțiilor conform căruia se
acorda dreptul la pensie persoanelor ocupate la lucrări foarte nocive și foarte grele 3,
nu mai corespundea situației actuale. Unele funcții și profesii necesită a fi
revizuite/actualizate, ca urmare a apariției unor funcții noi, a transformării economice,
a introducerii tehnologiilor noi, materiilor prime. În acest context, ministerul a inițiat
procesul de revizuire a cadrului normativ prin actualizarea locurilor de muncă în
condiții deosebite și speciale. Astfel, s-a solicitat ministerelor de resort și Academiei
de Științe înaintarea propunerilor elocvente și argumentarea necesității încadrării în
condiții de muncă deosebite și speciale a unor funcții și profesii. În acest scop, a fost
creat un grup de lucru. După revizuirea cadrului normativ prin actualizarea locurilor
de muncă în condiții deosebite și speciale, va fi examinat suplimentar dreptul la
pensie în condiții avantajoase a acestor categorii de asigurați.
Poziția Academiei de Științe a Moldovei
3.9 Academia de Științe a Moldovei informează că, pentru personalul secţiilor de
radiodiagnostic, radioterapie şi laboratoarelor de medicină nucleară, fiind atribuit la
categoria „A” conform cerinţelor „Normelor Fundamentale de Radioprotecţie. Cerinţe
şi Reguli Igienice” (NFRP-2000) nr.06.5.3.34 din 27.02.01 (MO nr.40-41 din
05.04.2001) şi este expus profesional la acţiunea radiaţiilor ionizante, să fie păstrat
dreptul la pensie în condiții avantajoase, acest fapt fiind confirmat şi prin dozele
individuale absorbite determinate şi arhivate de către laboratoarele autorizate.
3.10 Luând în considerare condiţiile concrete de activitate sub acţiunea nemijlocită a
surselor de radiaţii ionizante mai mult de 50% din timpul total de muncă, consideră că
persoanele susmenţionate se încadrează integral în categoria lucrătorilor care
activează în condiţii nocive nemijlocit cu izotopi radioactivi, surse deschise şi închise
de radiaţii ionizante periculoase pentru organismul uman (risc de inducere potenţială
a cancerului).
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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 din 25.05.2012 la art. 1 alin. (1)
stabilește că scopul prezentei legi este prevenirea şi combaterea discriminării,
precum şi asigurarea egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii
Moldova în sferele politică, economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără
deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri,
sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar; art. 2
oferă definiția discriminării ca fiind orice deosebire, excludere, restricţie ori preferinţă
în drepturi şi libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, precum şi susţinerea
comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta lege
sau pe criterii presupuse; art. 3 stabilește că subiecţi în domeniul discriminării sunt
persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat; art. 7 alin. (2) lit. d)
remunerarea inegală pentru acelaşi tip şi/sau volum de muncă se consideră acțiune
discriminatorie; art. 8 lit. c) interzice orice formă de discriminare privind accesul
persoanelor la servicii de protecție socială.
4.3 Legea privind sistemul public de pensii nr. 156 din 14.10.1998 (în redacția de
până la 01.01.2017) la art. 41 alin. (3) începând cu 1 ianuarie 1999, se stabileşte
vârsta de pensionare a persoanelor ocupate la lucrări foarte nocive şi foarte grele
(prevăzute de Lista nr.1 a unităţilor de producţie, lucrărilor, profesiilor, funcţiilor şi
indicilor ce acordă dreptul la pensie pentru limită de vârstă în condiţii avantajoase,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.822 din 15 decembrie 1992) de 50 de ani şi 9
luni pentru bărbaţi şi de 45 de ani şi 9 luni pentru femei. În fiecare an ulterior, vârsta
de pensionare se majorează cu 9 luni. Începând cu 1 ianuarie 2004, pentru
persoanele din categoria menţionată se stabileşte vârsta de pensionare de 54 de ani
pentru bărbaţi şi de 49 de ani pentru femei (tabelul nr .4 ); art. 42 alin. (2) se
stabileşte stagiul special realizat la lucrări foarte nocive şi foarte grele, necesar
obţinerii drepturilor la pensie pentru limită de vârstă persoanelor indicate la art. 41
alin. (3), de 10 ani pentru bărbaţi şi de 7 ani şi 6 luni pentru femei.
4.4 Hotărârea Guvernului nr. 822 din 15.12.1992 cu privire la aprobarea Lista nr. 1
cu privire la unităţilor de producţie, lucrărilor, profesiilor, funcţiilor şi indicilor,
în temeiul cărora se acordă dreptul la pensie pentru limita de vârstă în condiţii
avantajoase (abrogată la 12.05.2017) la Cap. XIX Instituţiile de ocrotire a
sănătăţii cod 12300000-17541 prevedea în lista activităților în condiții nocive
personalul instituţiilor ocrotirii sănătăţii care lucrează nemijlocit cu substanţe
radioactive cu activitatea la locul de muncă de peste 10 milicurie radiu 226, sau
cantităţi de substanţe radioactive echivalente după radiotoxicitate.
4.5 Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentul privind salarizarea
angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul
asigurării obligatorii de asistență medicală nr. 837 din 06.07.2016 la pct. 20
prevede un spor pentru condiţii nefavorabile de muncă (grele şi deosebit de grele,
vătămătoare şi deosebit de vătămătoare) care se stabileşte personalului ce lucrează
în condiţii nefavorabile – în mărimile specificate în anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului
nr.152 din 19 februarie 2004 „Cu privire la cuantumul sporului de compensare pentru
munca prestată în condiţii nefavorabile” şi conform Listei-tip a ramurilor „Sănătate şi
protecţie socială” la Convenţia Colectivă (nivel de ramură); Anexa nr. 1 care prevede
că salariul medicilor antrenați în serviciul de ftiziopneumologie; din sectorul
spitalicesc, ocupați nemijlocit cu tratamentul HIV/SIDA; din serviciul morfopatologie
(sau anatomopatologie), medicii din serviciu prelevare și procesare a organelor,
țesuturilor și celulelor umane de la cadavru cu o vechime în specialitate de până la 10
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ani este de 6400 lei, cu o vechime în specialitate de 10-20 ani – 6800 iar cei cu o
vechime în specialitate de peste 20 ani – 7200 lei; alți medici specialiști, farmaciști în
instituții de nivel republican, municipal și regional cu o vechime în specialitate de până
la 10 ani vor beneficia de un salariu de 4300 lei, cei cu o vechime în specialitate de
10-20 ani – 4650 lei iar cei cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani – 5000 lei.
4.6 Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentul privind salarizarea
angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul
asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală nr. 1593 din 29.12.2003 (în vigoare
până la 01.07.2016) la pct. 12 lit. g) prevedea că personalului medical (indiferent de
funcţia pe care o ocupă) din spitale, dispensare, secţii, cabinete de ftiziopneumologie,
din secţii de morfopatologie (anatomopatologice), personalului ocupat nemijlocit cu
profilaxia şi combaterea SIDA, pentru munca prestată în condiţii de risc major
pentru sănătate, legată de combaterea infecţiilor extrem de periculoase, i se
stabileşte un spor la salariu în mărime de 15 la sută din salariul tarifar (de funcţie)
pentru fiecare an de muncă. Cuantumul maxim al sporului la salariu nu va depăşi
100% din salariul tarifar (de funcţie).
4.7 Hotărârea Guvernului cu privire la cuantumul sporurilor de compensare pentru
munca prestată în condiții nefavorabile nr. 152 din 19.02.2004 prevede că pentru
personalul care activează la un grad de nocivitate de 8,1-10,0, stabilit în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1335 din 10 octombrie 2002 se va oferi un
spor lunar în mărime de 180 lei.
4.8 Hotărârea Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului profesiilor şi funcţiilor
cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu
de odihnă anual suplimentar plătit şi durata zilei de muncă redusă a
personalului medico-sanitar nr. 1223 din 09.11.2004 la nr. 1 prevede că angajații
unităţilor (secţiilor, saloanelor, cabinetelor) curativ profilactice de boli infecţioase,
micotice şi ftiziologice (antituberculoase); unităţi sanatoriale, centre de recuperare
pentru copii bolnavi de tuberculoză şi dizenterie cronica; unităţi (secţii, inclusiv de
învăţământ) pentru invalizi-bolnavi de tuberculoză; unităţi (secţii, saloane, cabinete)
antituberculozice; vor beneficia de o durată redusă a timpului de muncă de 7 ore pe zi
și de un concediu suplimentar de 11 zile calendaristice; nr. 170 salariaţii, ocupaţi
nemijlocit în activitatea cu substanţe radioactive deschise (fabricarea, reciclarea,
păstrarea, ambalarea, cercetarea,utilizarea şi alte tipuri de activitate): c) cu
activitatea la locul de muncă ce corespunde primei categorii de lucrări, vor beneficia
de durata zilnică redusă a timpului de muncă în săptămâna de muncă de cinci zile
lucrătoare de 6,5 ore și de un concediu suplimentar de 14 zile calendaristice.
4.9 Ordinul Ministerului Sănătății cu privire la aprobarea Convenției colective (nivel
de ramură) pe anii 2014-2017 nr. 1579 adoptată la 30.12.2013 la Anexa nr. 5 listatip a ramurilor „Sănătate şi protecţie socială” a lucrătorilor şi locurilor de
muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de
vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare în
mărimi fixe la Cap. B.2. Lucrări cu risc profesional foarte mărit, cu gradul de
nocivitate 8,1-10,0 puncte, cod N.85.B.018 prevede secţiile, laboratoarele, grupurile
şi cabinetele roentgen, secţiile, laboratoarele şi grupurile de radiologie şi igiena
radiaţiilor de toate profilurile; secţiile, cabinetele şi laboratoarele de medicină nucleară
şi radioterapie.
4.10 Comentariul General nr. 19 cu privire la dreptul la securitate socială (art. 9)
adoptat de Comitetul ONU privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale la
pct. 15 subliniază că statele părți ar trebui să stabilească o vârstă de pensionare
adecvată condițiilor naționale care să țină cont, printre altele, de natura ocupației, în
special, în ceea ce privește ocuparea forței de muncă periculoase și capacitatea de
muncă a persoanelor în vârstă; pct. 29 stipulează că Pactul interzice orice
discriminare, fie ea de drept sau de fapt, directă sau indirectă, pe motive de rasă,
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culoare, sex, vârstă, limbă, religie, opinie politică sau de altă natură, origine națională
sau socială, avere, naștere, sau dizabilitate fizică sau mentală, stare de sănătate
(inclusiv HIV / SIDA), orientare sexuală și statut stare civilă, statut politic, social sau
de altă natură, care are intenția sau efectul de a anula sau afecta exercitarea în
condiții egale a dreptului la securitate socială; pct. 40 menționează că, în timp ce
Pactul prevede realizarea progresivă și recunoaște constrângerile datorate limitelor
resurselor disponibile, Pactul impune statelor părți diferite obligații care au un efect
imediat. Statele părți au obligații imediate în ceea ce privește dreptul la securitate
socială, cum ar fi garantarea faptului că acest drept va fi exercitat fără discriminare de
orice fel (articolul 2 alineatul 2); pct. 42 prevede că există o puternică prezumție că
măsurile retroactive adoptate în legătură cu dreptul la securitate socială sunt interzise
în temeiul Pactului. Dacă se iau măsuri în mod deliberat de retrogradare, statul parte
are sarcina de a dovedi că acestea au fost introduse după o examinare atentă a
tuturor soluțiilor posibile și că acestea sunt justificate în mod corespunzător în raport
cu totalitatea drepturilor prevăzute în Pact în contextul utilizării depline a resurselor
maxime disponibile ale statului parte. Comitetul va examina cu atenție dacă: (a)
măsura are o justificare rezonabilă; (b) alte soluții au fost examinate în mod
cuprinzător; (c) grupurile afectate au participat în mod real la examinarea măsurilor și
a altor soluții propuse; (d) măsurile au fost direct sau indirect discriminatorii; (e)
măsurile vor avea un impact durabil asupra realizării dreptului la securitate socială, un
impact nerezonabil asupra drepturilor dobândite în materie de securitate socială sau
dacă un individ sau un grup este privat de accesul la nivelul minim esențial al
securității sociale; (f) măsurile au fost examinate în mod independent la nivel național.
4.11 Declarația Universală a Drepturilor Omului la art. 7 prevede că toți oamenii sunt
egali în fața legii și au, fără nici o deosebire, dreptul la o egală protecție a legii. Toți
oamenii au dreptul la o protecție egală împotriva oricărei discriminări care ar viola
prezenta Declarație și împotriva oricărei provocări la o asemenea discriminare; art. 23
toți oamenii, fără nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru muncă egală.
V. În concluzie, Consiliul reține următoarele
5.1 Analizând materialele dosarului, Consiliul reține spre examinare două situații, și
anume:
(i) pretinsa discriminare în câmpul muncii manifestată prin remunerare inegală
pentru același tip de muncă;
(ii) pretinsa discriminare în partea ce vizează condițiile de pensionare
manifestată prin tratamentul similar al persoanelor aflate în situații diferite.
5.2 Consiliul stabilește că situațiile supuse examinării relevă în mod direct din dispoziții
legislației în vigoare. Astfel, în conformitate cu prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a)
Consiliul va examina corespunderea legislației în vigoare cu standardele privind
nediscriminarea.
(i) Referitor la pretinsa discriminare în câmpul muncii manifestată prin
remunerare ilegală pentru același tip de muncă
5.3 Consiliul notează că principiul plată egală pentru muncă egală sau pentru muncă de
valoare egală este reglementat atât la nivel internațional, cât și național. În
jurisprudenţa CJUE4 acest principiu este calificat ca fiind o expresie a unui drept
fundamental al omului având un scop social și economic menit să contribuie la
progresul şi la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă al salariaţilor.
5.4 Consiliul reamintește că atât legislația națională (art. 15 alin.(1) și art. 19 din Legea
nr. 121 cu privire la asigurarea egalității), cât și practica Curții Europene a Drepturilor
4
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11
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Omului (cauza D. H. și alții v. Republica Cehă par. 82-84, par.177, cauza
Chassagnou și alții v. Franța par.91-92,Timishev v. Rusia par.57), prevede o regulă
specială referitor la sarcina probei în litigiile privind discriminarea, și anume: sarcina
se inversează atunci când se instituie o prezumție a unui tratament discriminatoriu.
Consiliul stabilește că tratamentul diferit se manifestă prin remunerarea inferioară a
muncii prestate de către angajații din domeniul medicinii nucleare în comparaţie cu
angajaţi antrenați în serviciul de ftiziopneumologie din sectorul spitalicesc, angajații
ocupați nemijlocit cu tratamentul HIV/SIDA; din serviciul morfopatologie sau
anatomopatologie, medici din serviciul prelevare și procesare a organelor, țesuturilor
și celulelor umane de la cadavru.
Consiliul notează că, în cazurile care privesc principiul de plată egală, comparaţia se
face între funcţiile sau profesiile supuse examinării. Potrivit jurisprudenței CJUE5,
pentru a evalua dacă munca prestată într-un caz este comparabilă cu celălalt caz,
trebuie să se ia în considerație o serie de factori, precum: natura muncii (activităţilor)
derulate; condiţiile de formare profesională necesare; condiţiile de muncă.
Consiliul, analizând natura funcțiilor și atribuțiilor categoriilor vizate, le consideră
comparabile. Sunt comparabile și condițiile de formare profesională, precum și
condițiile de muncă sunt similar vătămătoare, or toate categoriile presupun o activitate
cu un grad de risc sporit pentru sănătate.
Consiliul, analizând Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile
medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență
medicală, reține o diferență de salarizare a categoriilor de angajați în funcțiile supuse
examinării. Astfel, angajații Secției și Laboratoarelor de medicină nucleară
beneficiază de un salariu după cum urmează: pentru o vechime în specialitate de
până la 10 ani - 4300 lei, pentru cei cu o vechime în specialitate de 10-20 ani – 4650
lei, iar pentru o vechime în specialitate mai mare de 20 ani – 5000 lei. Pe când,
personalul medical antrenat în serviciul de ftiziopneumologie din sectorul spitalicesc,
angajații ocupați nemijlocit cu tratamentul HIV/SIDA; din serviciul morfopatologie sau
anatomopatologie, medici din serviciul prelevare și procesare a organelor, țesuturilor
și celulelor umane de la cadavru beneficiază de următorului salariu: pentru o vechime
în specialitate de până la 10 ani - 6400 lei, cu o vechime în specialitate de 10-20 ani –
6800, iar cei cu o vechime în specialitate de peste 20 ani – 7200 lei.
Ministerul de resort notează că actualele condițiile de salarizare se datorează faptului
că anterior pentru angajaţi antrenați în serviciul de ftiziopneumologie din sectorul
spitalicesc, angajații ocupați nemijlocit cu tratamentul HIV/SIDA; din serviciul
morfopatologie sau anatomopatologie, medici din serviciul prelevare și procesare a
organelor, țesuturilor și celulelor umane de la cadavru era prevăzut un spor de 15 la
sută din salariul tarifar pentru fiecare an de muncă, ceea ce a și determinat stabilirea
unei grile de salarizare mai mare.
De asemenea, se menționează că personalul din cadrul serviciului de medicină
nucleară beneficiază lunar de un spor la salariu pentru condiții nefavorabile de muncă
în mărime de 180 lei, de anumite facilități (durata zilnică a timpului de muncă redusă
la 6,5 ore și 14 zile calendaristice suplimentare la durata concediului anual), precum
și de un supliment la salariu pentru performanțe profesionale individuale în muncă.
Consiliul, analizând fiecare componentă a plăţii (salariu, sporuri, suplimente,
concedii), stabilește că per final acesta nu corespunde principiului plată egală pentru
muncă de valoare egală. În primul rând, notează că acordarea unor facilități mai mari
personalului din secțiile și Laboratoarele de medicină nucleară nu fac decât să
consolideze afirmația că aceștia lucrează în condiții mult mai nocive decât alții și ar
trebui remunerați pe măsură. În al doilea rând, Consiliul menționează că acordarea
acestor facilități nu se compensează cu salariul mai mic instituit.
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5.12 În anul 2014, Curtea Supremă de Justiție a clarificat şi unificat abordarea juridică,
stabilind că prin „remuneraţie” se înţelege „atât salariul obişnuit care poate fi de bază
sau minim, cât şi orice alte avantaje, plătite direct sau indirect în bani sau în natură,
pentru munca prestată.”6 În aceeaşi recomandare, CSJ a statuat că principiul plăţii
egale trebuie respectat, ceea ce înseamnă că fiecare componentă a salariului trebuie
să corespundă principiului plată egală. În pofida faptului că anumite facilități stabilite
sunt mai mari pentru o categorie, acestea nu sunt proporţionale în măsură să egaleze
diferența salarială finală. De asemenea, examinând situația per ansamblu, Consiliul
nu identifică prezența unor aspecte obiective care să justifice diferenţa salarială
constatată.
(ii) Referitor la pretinsa discriminare în partea ce vizează condițiile de
pensionare manifestată prin tratamentul similar al persoanelor aflate în situații
diferite
5.13 Consiliul notează că egalarea drepturilor la stabilirea pensiilor personalului care
activează la locuri de muncă în condiţii speciale (foarte grele şi foarte nocive) a
constituit obiectul examinării cauzei nr. 32/2017. Astfel, prin decizia din 22 iunie 2017,
Consiliul a notat că tratarea în mod egal a persoanelor ocupate la lucrări foarte nocive
și foarte grele și a persoanelor care desfășoară activități în condiții normale, în ceea
ce privește vârsta standard de pensionare, la stabilirea pensiei pentru limită de
vârstă, reprezintă discriminare indirectă a persoanelor care activează la locuri de
muncă în condiții foarte grele și foarte nocive. Consiliul a recomandat Ministerului de
resort să întreprindă toate măsurile necesare în vederea modificării actelor normative
și legislative ce conțin prevederi discriminatorii.
5.14 Consiliul, fiind sesizat repetat pe marginea acestui aspect, observă că ajustarea
cadrului legal conform standardelor nediscriminării se tergiversează. Consiliul
subliniază că, potrivit standardului internațional în materie de securitate socială, în
cazul în care se iau măsuri în mod deliberat de retrogradare, statul are sarcina de a
dovedi că acestea au fost introduse după o examinare atentă a tuturor soluțiilor
posibile și că acestea sunt justificate în mod corespunzător în contextul utilizării
depline a resurselor maxime disponibile ale statului parte. Pe lângă faptul că aceste
măsuri regresive au fost introduse fără o examinare prealabilă a tuturor soluțiilor
posibile, procesul de remediere a acestora stagnează. Ministerul de resort
reexaminează din luna aprilie 2017 lista profesiilor și ocupațiilor care se desfășoară în
condiții cu risc sporit pentru viață, însă deocamdată nu a prezentat soluții
corespunzătoare.
Astfel, conducându-se de prevederile art. 1-3, art. 8 lit. c), art. 15 alin. (4) din Legea cu
privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012, coroborat cu pct. 61 al Legii cu
privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea
egalității nr. 298 din 21.12.2012,

CONSILIUL DECIDE
1. Faptele constatate reprezintă discriminare în câmpul muncii manifestată prin
remunerare inegală pentru același tip de muncă.
2. Faptele constatate reprezintă discriminare în partea ce vizează condițiile de
pensionare manifestată prin tratamentul similar al persoanelor aflate în situații
diferite.
6
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3. Consiliul recomandă Guvernului Republicii Moldova să întreprindă toate măsurile în
vederea modificării actelor normative și legislative ce conțin prevederi discriminatorii.
4. Decizia se remite Parlamentului Republicii Moldova pentru a ține cont de constatările
acesteia la ajustarea cadrului legal.
5. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md.
6. Decizia este cu drept de atac în instanța de contencios administrativ, conform
prevederilor pct. 65 din Legea cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și
eliminarea discriminării și asigurarea egalității nr. 298 din 21.12.2012 și Legii
contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000.

Membrii Consiliului care au votat decizia:
____________________________________________
Ian FELDMAN – preşedinte
____________________________________________
Oxana GUMENNAIA – membră
____________________________________________
Andrei BRIGHIDIN – membru
____________________________________________
Lucia GAVRILIȚĂ – membră
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