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DECIZIE  

din 18 noiembrie 2019 

cauza nr. 166/19  

 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 

 

Ian FELDMAN – preşedinte 

Svetlana DOLTU – membră 

Andrei BRIGHIDIN – membru 

Victorina LUCA – membră 

 

au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise și verbale ale 

petiționarului: XXXXXX  

reclamatei: ÎS „SPB Constructorul” și 

au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele 

 

I. Obiectul plângerii 

Discriminare pe criteriu de dizabilitate 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 Legea cu privire 

la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 

nr. 298 din 21.12.2012. 

III. Susținerile părților  

Alegaţiile petiţionarului  

3.1 Petiționarul informează că a activat în calitate de paznic la ÎS „SPB Constructorul”. 

Petiționarul explică că în procesul de stabilire a gradului de dizabilitate, Consiliul Național 

pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă i-a solicitat să prezinte Forma nr.3, 

care se eliberează de angajator. Petiționarul susține că angajatorul i-a condiționat 

semnarea formularului prin depunerea cererii de demisie. Petiționarul a scris cererea de 

demisie, iar angajatorul i-a semnat Forma nr. 3. Petiționarul consideră că a fost supus unui 

tratament discriminatoriu pe criteriu de stare a sănătății. 

 

Susținerile reclamatei  

3.2 Reclamata confirmă faptul că petiționarul a lucrat în ÎS „SPB Constructorul” în funcție de 

paznic, începând cu data de 20.04.2016 până la 13.04.2019. Reclamata notează că în 

acțiunile sale nu există elemente de discriminare, deoarece petiționarul a demisionat din 

proprie inițiativă în conformitate cu art. 85 alin. (1) Codul Muncii. Reclamata mai comunică 

că la discuția cu petiționarul au fost prezenți și alte persoane (administratorul, șefa secției 

internare și șefă serviciului resurse umane) care pot să confirme că petiționarul a prezentat 
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cererea de demisionare, fiindu-i eliberat certificatul de salariu pentru perioada lucrată și 

Formularul nr. 3 semnat. 

IV. Dreptul național relevant 

4.1 Constituția Republicii Moldova prin 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; art. 51 alin. (1) statuează că, persoanele cu dizabilități beneficiază de o 

protecţie specială din partea întregii societăţi. Statul asigură pentru ele condiţii normale de 

tratament, de readaptare, de învățământ, de instruire şi de integrare socială. 

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

stabilește că scopul 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; definiția acomodării 

rezonabile care este orice modificare sau adaptare necesară şi adecvată, într-un caz 

particular, care nu impune o sarcină disproporţionată sau nejustificată atunci când este 

nevoie pentru a asigura unei persoane, în cazurile stabilite de lege, exercitarea drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale în condiţii de egalitate cu ceilalţi; art. 3 stabilește că subiecţi în 

domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat; art. 7 

alin. (1) stabilește 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.  

4.3 Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60 din 30.03.2012 la 

art. 2 descrie noţiunea de adaptare rezonabilă ca fiind modificările şi ajustările necesare şi 

adecvate, care nu impun un efort disproporţionat sau nejustificat atunci când este necesar, 

pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să se bucure sau să-şi exercite, în condiţii de 

egalitate cu ceilalţi, toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului; art. 8 alin. (6) 

stabilește că, discriminarea persoanelor cu dizabilităţi constând în orice deosebire, 

excludere, marginalizare, limitare sau preferinţă, precum şi în refuzul de creare a condiţiilor 

favorabile şi de adaptare rezonabilă, care conduc la imposibilitatea sau complicarea 

recunoaşterii, îndeplinirii sau folosirii drepturilor civile, politice, economice, sociale sau 

culturale, este interzisă şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare; art. 12 alin. 4 

prevede că dosarul pentru determinarea gradului de dizabilitate conține formularul nr. 3 din 

anexă, completat și eliberat de angajator, care conține caracteristica personală și 

profesională a persoanei, condițiile de la locul de muncă, funcțiile vacante din cadrul 

instituției/organizației și cerințele specifice acestora – în cazul persoanelor angajate în 

câmpul muncii; art. 33 alin. (1) dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilităţi este garantat; 

alin. (2) persoanele cu dizabilităţi se bucură de toate drepturile stabilite în Codul muncii şi 

în celelalte acte normative din domeniu. Nimeni nu poate limita dreptul la muncă al 

persoanelor cu dizabilităţi decât în baza prevederilor legislaţiei în vigoare; alin. (3) 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. (4) în vederea realizării dreptului la muncă, persoanelor cu dizabilităţi li se 
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oferă posibilitatea de a activa în cadrul oricărei întreprinderi, instituţii, organizaţii, inclusiv în 

cadrul întreprinderilor specializate, secţiilor şi sectoarelor specializate, dacă sunt întrunite 

condiţiile stabilite de lege; 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; b) proiectarea şi adaptarea locurilor de muncă astfel încât 

acestea să devină accesibile persoanelor cu dizabilităţi; c) furnizarea de noi tehnologii şi 

dispozitive de asistenţă, de instrumente şi echipamente care să permită persoanelor cu 

dizabilităţi obţinerea şi menţinerea locului de muncă; d) furnizarea de instruiri şi a sprijinului 

adecvat pentru aceste persoane; art. 34 alin. (1) plasarea în câmpul muncii a persoanelor 

cu dizabilităţi se realizează fără discriminare, respectând prevederile legislaţiei în vigoare; 

alin. (2) persoanele cu dizabilităţi se încadrează în muncă conform pregătirii lor 

profesionale şi a capacităţii lor de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de 

dizabilitate şi conform recomandărilor conţinute în programul individual de reabilitare şi 

incluziune socială, emis de Consiliu sau structurile sale teritoriale; alin. (3) angajarea 

persoanei cu dizabilităţi în muncă se realizează în următoarele forme: a) la întreprinderi, 

instituţii şi organizaţii în condiţii obişnuite; b) la domiciliu; c) la întreprinderi specializate. 

4.4 Codul muncii nr. 154 din 28.03.2003 la 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. 74 alin. (2) stabilește că, salariatul care, conform certificatului medical, 

necesită acordarea unei munci mai uşoare urmează a fi transferat, cu consimţământul scris 

al acestuia, la o altă muncă, care nu-i este contraindicată. Dacă salariatul refuză acest 

transfer, contractul individual de muncă se desface în conformitate cu prevederile art.86 

alin.(1) lit. x); art. 85 alin. (1) salariatul are dreptul la demisie – desfacere a contractului 

individual de muncă, cu excepţia prevederii alin.(41), din proprie iniţiativă, anunțând despre 

aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea 

termenului menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată 

cererea. 

4.5 Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati la art. 27 alin. (1) lit. i) 

prevede că, statele participante recunosc dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilităţi, 

alături de alţi cetăţeni; acesta include dreptul de a câştiga bani prin munca, pe care 

persoana cu dizabilitaţi o alege liber, în condiţiile în care piaţa forţei de muncă şi mediul de 

producere sunt deschise şi accesibile persoanelor cu dizabilităţi. Statele Participante 

protejează şi promovează realizarea dreptului la muncă, inclusiv pentru persoanele care au 

obţinut dizabilitatea în procesul muncii, prin măsuri corespunzătoare, inclusiv prin 

adoptarea legislaţiei pentru a asigura adaptarea rezonabilă pentru persoanele cu dizabilităţi 

la locul de muncă. 

 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Din materialele dosarului, Consiliul stabilește că urmează să se pronunțe asupra existenței 

faptei de discriminare manifestată prin refuz în acomodare rezonabilă. 

5.2 Consiliul reamintește că atât legislația națională (art. 15 alin. (1) și art. 19 din Legea nr. 121 

cu privire la asigurarea egalității), cât și practica Curții Europene a Drepturilor Omului 

(cauza D. H. și alții v. Republica Cehă par. 82-84, par.177, cauza Chassagnou și alții v. 

Franța par.91-92, Timishev v. Rusia par.57) stabilesc o regulă specială referitor la sarcina 

probei în litigiile privind discriminarea, și anume: sarcina probei trece la pârât atunci când 
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petiționarul prezintă dovezi din care se poate prezuma că a existat un tratament 

discriminator.  

5.3 Consiliul subliniază că noțiunea acomodării rezonabile este prevăzută în Legea nr. 

121/2012 cu privire la asigurarea egalității, precum și de Legea nr. 60/2012 privind 

incluziunea persoanelor cu dizabilități și constituie o măsură de a asigura egalitatea de 

facto a persoanelor care se află într-o poziție dezavantajată. Acomodarea rezonabilă 

presupune recurgerea la orice modificare sau adaptare necesară și adecvată, într-un caz 

particular, pentru a facilita exercitarea unui drept în condiții de egalitate. O trăsătură 

importantă a acestei măsuri constituie proporționalitatea, în sensul că adaptarea solicitată 

să nu impună o povară disproporționată asupra persoanei responsabile de operarea 

acestor modificări. Mai mult, aceasta intervine ca o condiție sine qua non, în cazurile când 

este prevăzută de lege.  

5.4 Examinând materialele cauzei, Consiliul notează că pezumția discriminării sub formă de 

refuz în acomodare rezonabilă a fost instituită. Consiliul a reținut că administrația 

întreprinderii, fiind conștientă că după stabilirea gradului de dizabilitate, va trebui să recurgă 

la anumite ajustări în privința programului de muncă și sarcinilor de muncă, fără a-i afecta 

drepturile salariale, și profitând de starea de vulnerabilitate a petiționarului, care nu a 

pătruns în esența necesității acestui formular, l-ar fi constrâns să depună cerere de 

demisie.   

5.5 Conform art. 15 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea egalităţi 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 

proporționalitatea modificărilor la care urma să recurgă angajatorul în situația particulară a 

petiționarului, respectiv dacă refuzul acestuia se justifică obiectiv și rezonabil.  

5.6 În susținerea poziției sale reclamata notează că în acțiunile sale nu există elemente de 

discriminare, deoarece petiționarul a demisionat la propria inițiativă în conformitate cu art. 

85 alin. (1) Codul muncii. Totodată, reclamata în cadrul ședinței de audieri a menționat că 

întreprinderea se află la etapa de reorganizare și situația economico-financiară a 

întreprinderii este una dificilă. De asemenea, reclamata a informat că paznicii întreprinderii 

cumulează funcția de paznic cu cea de lucrător auxiliar, ceea ce presupune un efort fizic, 

iar starea de sănătate a petiționarului nu era să-i permită să îndeplinească astfel de sarcini.   

5.7 În cadrul ședinței de audieri a fost stabilit faptul că, mai multe persoane care au activat în 

cadrul ÎS „SPB Constructorul” au demisionat în circumstanțe similare cu petiționarul. Din 

declarațiile a trei martori, funcția de paznic presupune și faptul că angajatul urmează să 

îngrijească și de teritoriul adiacent întreprinderii, să efectueze descărcări/încărcări (inclusiv 

baloane cu oxigen care sunt foarte grele), să facă săpături, precum și alte lucrări care 

presupun efort fizic.  

5.8 Consiliul a luat act că persoanele care nu erau capabile să îndeplinească munca fizică 

dintr-un motiv sau altul au fost eliberate din funția de paznic. Consiliului nu i-a fost 

prezentate informațiile solicitate în cadrul ședințelor de audieri privind fișele de post pentru 

toate persoanele angajate în funcția de paznic, numărul de persoane cu dizabilități angajate 

în cadrul instituției dezagregate pe funcții, statistica angajării și concedierii persoanelor în 

perioada 2017-2019. Respectiv, Consiliul reține că reclamata nu și-a exercitat sarcina 

probei pentru a combate prezumpția discriminării instituită de petiționar.  

5.9 Consiliul subliniază și faptul că, în corespundere cu programul de reabilitare și incluziune 

socială, petiționarul urma să beneficieze de un loc de muncă adaptat, în special să evite 

suprasolicitările fizice și psihoemoționale. 

5.10 Acestea fiind stabilite, Consiliul notează că angajatorul nu a analizat situația particulară 

a petiționarului și nu a recurs la măsuri de acomodare rezonabilă. Consiliul reține că 

angajatorul a acționat pripit și a profitat de necesitatea stringentă a petiționarului de a 
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prezenta forma nr. 3 necesară pentru determinarea gradului de dizabilitate și a condiționat 

eliberarea actului de depunerea cererii de demisie. Reclamata nu a examinat posibilitatea 

adaptării programului sau a sarcinilor de muncă, astfel încât să îi permită petiționarului să-și 

continue activitatea în condiții acceptabile pentru sănătatea lui.  

5.11 Consiliul subliniază că în aceste circumstanțe angajatorul trebuia să întreprindă acele 

măsuri necesare raportate la condiția stării de sănătate a petiționarului și să adapteze locul 

de muncă la necesitățile acestuia. Spre exemplu, program de muncă redus, încadrarea într-

o altă funcție care nu necesită un efort fizic major. Respectiv, în cazul când măsurile 

întreprinse în vederea acomodării rezonabile a situației petiționarului nu ar fi fost îndeajuns 

pentru a asigura protecția salariatului, iar alte căi de soluționare a situației nu ar fi existat, 

reclamata putea recurge la încetarea raporturilor de muncă. Consiliul menționează că 

recurgerea la astfel de adaptări nu impunea angajatorului un efort disproporționat și 

nejustificat prin raportare la obligația de a asigura petiționarului exercitarea dreptului la 

muncă.  

5.12 Acestea fiind explicate, Consiliul stabilește că, încetarea raporturilor de muncă cu 

petiționarul a fost determinată, nejustificat, de starea de sănătate a acestuia. 

 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3 și art. 15 alin. (4) din Legea cu privire la 

asigurarea egalității nr. 121/2012, coroborat cu pct. 61 din Regulamentul cu privire la activitatea 

Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității aprobat prin 

Legea nr. 298/2012, 

 

CONSILIUL DECIDE 

 

1. Faptele constatate reprezintă discriminare pe criteriul de dizabilitate în câmpul muncii 

manifestată prin lipsa acomodării rezonabile a locului de muncă la necesitățile angajatului, 

persoană cu dizabilități. 

2. Reclamata va întreprinde măsurile corespunzătoare pentru a repune petiționarul în drepturi. 

3. Decizia se comunica părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 

4. Decizia poate fi contestată, în decurs de 30 de zile de la data comunicării, la Judecătoria 

Chișinău, sediu Râșcani, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3. 

 

Membrii Consiliului care au votat decizia: 

 

____________________________________________ 

Ian FELDMAN – preşedinte 

 

____________________________________________ 

Svetlana DOLTU – membră 

 

____________________________________________ 

Andrei BRIGHIDIN – membru 

 

____________________________________________ 

Victorina LUCA – membră  
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