
 

 

CONSILIUL PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA DISCRIMINĂRII 
ȘI ASIGURAREA EGALITĂȚII 

СОВЕТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ДИСКРИМИНАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВЕНСТВА 

COUNCIL ON THE PREVENTION AND ELIMINATION OF DISCRIMINATION AND ENSURING EQUALITY 
 

Adresa: Republica Moldova, Chișinău, MD-2004 
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.180, bir.405 

tel.: +373 (0) 22 21-28-17 

Адрес: Республика Молдова, Кишинёв, MD-2004 
бул. Штефан чел Маре, 180, каб. 405 

тел.: +373 (0) 22 21-28-17 
 

 

1 

 

  DECIZIE  
din 22 februarie 2019 

cauza nr. 229/18  
 

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: XXXX 
reclamata: “SE Bordnetze” S.R.L. 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 nr. 121/2012 cu privire la 
asigurarea egalității şi nu ridică excepţiile de inadmisibilitate prevăzute de pct. 42 
Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării 
și asigurarea egalității, adoptat prin Legea nr. 298/2012. 
 

III. Susţinerile părţilor   
        Alegaţiile petiționarului 
3.1 Petiționarul notează că, în data de 25 mai 2018, a fost angajat pe perioadă 

nedeterminată de către SE Bordnetze S.R.L., în calitate de legator filoane, cabluri și 
conductoare. În perioada 25-29 mai 2018 a beneficiat de instruirile inițiale, fiind 
ulterior admis la muncă. În aceeași perioada, împreună cu alți noi-angajați, în mod 
organizat, a trecut Comisia medicală din carul SE Bordnetze. Medicul responsabil de 
evaluarea stării de sănătate a solicitat tuturor să prezinte un certificat de la medicul 
psihiatru. 

3.2 Petiționarul informează că, în data de 08 iunie 2018 (după ce la terminarea lucrului în 
schimbul de noapte el nu a recunoscut supervizorul), reprezentanții angajatorului au 
insistat ca dânsul să treacă de urgență examinarea psihiatrică și să aducă certificatul 
medical. În data de 11 iunie 2018, la CCSM Orhei, bazându-se pe înscrisuri medicale 
învechite, i-a fost eliberat un certificat potrivit căruia, dânsul se află la evidența 
medicului psihiatru cu diagnoza “YYYYY”. Certificatul respectiv a fost prezentat la 
locul de muncă. Astfel, angajatorul i-a comunicat că este nevoit să suspende 
temporar contractul individual de muncă cu petiționarul din motivul prezenței 
problemelor de sănătate mintală, fiind informat că va putea relua munca imediat cum 
va prezenta un certificat medical care ar confirma lipsa problemelor de sănătate 
mintală. Petiționarul declară că, neavând mult timp să analizeze acordul prezentat de 
Secția resurse umane, l-a semnat, iar ulterior, a înțeles, că de fapt, a semnat un 
acord privind încetarea contractului de muncă prin acordul scris al părților. 

3.3 Petiționarul declară că, în data de 24 august 2018, o avut o întrevedere cu 
conducătorul secției resurse umane al SE Bordnetze S.R.L., unde petiționarul și-a 
exprimat dezacordul față de cele întâmplate. Conducătorul Secției resurse umane al 
SE Bordnetze S.R.L. i-a comunicat că dânsul va putea fi reangajat în funcția deținută 
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anterior dacă va prezenta un certificat medical care să confirme că problema de 
sănătate mintală nu constituie un impediment obiectiv pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu.  La data de 5 septembrie 2018 medicul 
psiholog-clinician din cadrul Centrului de Sănătate din or. Orhei i-a eliberat un certificat 
medical prin care se confirma că este apt pentru activitatea de muncă, legător filoane 
și cabluri pe ture, inclusiv perioada nocturnă. În aceeași zi, certificatul medical a fost 
prezentat conducătorului Secției resurse umane al SE Bordnetze SRL.  

3.4 Petiționarul declară, că în data de 03 octombrie 2018, a fost invitat la Consiliul Medical 
Consultativ din cadrul CS Orhei pentru aprecierea activității de muncă. Conform 
concluziei medicale eliberate se menționa că petiționarului îi este recomandată 
activitate profesională cu excluderea efortului psiho-emoțional major. Petiționarul 
informează că după ce a ridicat certificatul medical, a aflat că, solicitarea de a trece 
evaluarea stării lui de sănătate a fost depusă de SC MEDICLAS SRL, în persoana dlui 
V. Berezovschi, medicul implicat de SE Bordnetze SRL la evaluarea stării de sănătate 
a angajaților.  

3.5 Petiționarul afirmă că, concluzia medicală nu a putut convinge reprezentanții 
angajatorului privind capacitatea sa de a face față atribuțiilor de serviciu, iar 
conducătorul Secției resurse umane al SE Bordnetze SRl i-a comunicat că nu poate fi 
reangajat la muncă din cauza riscului mare de implicare a petiționarului în accidente 
de muncă care pot fi provocate de manifestări/acutizări ale stării de sănătate mintală. 
Petiționarul notează că a solicitat întreprinderea măsurilor de acomodare rezonabilă, 
însă fără rezultat. 

  
      Poziția reclamatei 
3.6 SE Bordnetze S.R.L. menționează că în cadrul acesteia este o condiție obligatorie 

pentru toate persoanele ca acestea să fie supuse examenelor medicale atât la 
angajarea cât și periodic pe parcursul activității. Obligația se întemeiază pe 
prevederea art. 6 și art. 10 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a 
sănătății publice, art. 6 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 și în 
special, art. 15 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1025/2016 pentru aprobarea 
Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunilor 
factorilor profesionali de risc.   

3.7 Reclamata susține că solicită de la toate persoanele trecerea examenului medical în 
raport cu factorii profesionali de risc identificați la locul de muncă, în cadrul companiei. 
În urma examenului medical, pentru fiecare persoană, se emite concluzia pentru 
exercitarea funcției: apt, apt condiționat, inapt-temporar, inapt. În urma examenului 
medical suplimentar, petiționarului i-a fost emisă concluzia medicală “inapt” în legătură 
cu afecțiunea psihică, fiind identificați următorii factori de risc: program de muncă de 8 
ore, munca în 3 schimburi (inclusiv schimbul de noapte), riscuri de electrocutare cu 
tensiune joasă, zgâriere, tăiere, înțepare, mișcări repetitive, alunecare, împiedicare. 
Reclamata susține că în cazul angajaților încadrați într-un anumit grad de dizabilitate, 
însă apți de muncă sau apți de muncă condiționat, se întreprind măsuri de acomodare 
rezonabilă conform rezultatelor examenului medical. 

3.8 Reclamata declară că, în data de 02 ianuarie 2019, în cadrul SE Bordnetze S.R.L., 
activau 41 persoane cu dizabilități. La moment în funcția de legător filoane, cabluri și 
conductori activează 11 persoane cu dizabilități dintre care: 9 persoane au afecțiune 
generală (boală obișnuită), iar 2 persoane au afecțiune din copilărie. Aceste date sunt 
conform certificatelor prezentate de angajați. Petiționarul nu a prezentat, la angajare, 
nici un certificat care să confirme gradul de dizabilitate. 

 
            Poziția SC Mediclas SRL 

3.9 SC Mediclas SRL menționează că petiționarul a fost trimis la examenul medical pentru 
angajare de către serviciul resurse umane al SE”Bordnetze”SRL. Conform fișei de 
identificare a factorilor de risc, angajatul urma să activeze 8 ore pe zi în 3 schimburi, 
inclusiv în schimbul de noapte, cu riscuri de electrocutare cu tensiune joasă, zgâriere, 
tăiere, înțepare, mișcări repetitive, alunecare, împiedicare. În urma examinării, 
persoana a fost declarată ca aptă de muncă. Însă, pe parcursul a câtorva zile, șeful de 
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schimb și unii angajați au solicitat repetat examenul și consultația petiționarului din 
motivul apariției unui comportament neadecvat manifestat prin reacții psiho-
emoționale, cu elemente de agitație, agresivitate, etc. În urma trimiterii la un examen 
psihiatric, în cadrul IMSP CS Orhei, care a confirmat precum că petiționarul se află la 
evidență dispanserică cu diagnoza “YYYYYY”. Ulterior, în urma examenelor 
suplimentare, s-a luat decizia de a-l declara pe petiționar ca fiind inapt pentru funcția 
solicitată de legător feloane, cabluri și conductori. SC Mediclas SRL declară că 
rezultatul despre starea sănătății a fost trimis la secția resurse umane. SC Mediclas 
SRL confirmă că a solicitat o expertiză din partea Comisiei Consultative Medicale a 
IMSP CS Orhei, acolo unde se află la evidență petiționarul. SC Mediclas SRL declară 
că în urma examenului medical efectuat de către Comisia Consultativă Medicală, nr. 
924 din 03.10.2018, s-a informat că sunt posibile activități profesionale, cu excluderea 
efortului psiho-emoțional major. Ulterior, secția resurse umane a propus includerea 
petiționarului în lista de așteptare pentru o funcție compatibilă cu starea de sănătate. 

 
IV. Dreptul național şi internaţional 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 nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității 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; 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. Interzicerea discriminării pe bază 
de orientare sexuală se va aplica în domeniul angajării în muncă şi al ocupării forţei 
de muncă; art. 7 alin. (3) lit. a) stipulează că, refuzul de angajare, de admitere la 
cursurile de calificare profesională sau de promovare a persoanelor este considerat 
neîntemeiat dacă se solicită prezentarea unor documente suplimentare faţă de cele 
legal stabilite; art. 7 alin. (3) lit. b) prevede că, refuzul de angajare, de admitere la 
cursurile de calificare profesională sau de promovare a persoanelor este considerat 
neîntemeiat dacă se pretinde că persoana nu corespunde unor cerinţe care nu au 
nimic în comun cu calificarea profesională solicitată pentru exercitarea profesiei sau 
se solicită corespunderea cu oricare alte cerinţe ilegale cu consecinţe similare; art. 7 
alin. (5) statuează 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. 
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4.3 Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 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. 33 alin. (1) prevede că, dreptul la muncă al persoanelor cu 
dizabilităţi este garantat; art. 33 alin. (7) lit. a) și b) stabilește că, pentru a asigura 
integrarea în câmpul muncii a  persoanelor cu dizabilităţi, angajatorii întreprind 
următoarele măsuri specifice: a) adaptarea rezonabilă la locul de muncă; proiectarea 
şi adaptarea locurilor de muncă astfel încât acestea să devină accesibile persoanelor 
cu dizabilităţi; art. 34 alin. (1) stabilește că, plasarea în câmpul muncii a persoanelor 
cu dizabilităţi se realizează fără discriminare, respectând prevederile legislaţiei în 
vigoare; art. 34 alin. (2) stipulează că, 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. 

4.4 Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 la art. 9 alin. (1) statuează că, 
 angajatorul este obligat să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor sub toate 
aspectele ce ţin de activitatea desfăşurată; art. 10 alin. (1) prevede că, în cadrul 
responsabilităţilor sale, angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru 
protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea riscurilor 
profesionale, asigurarea informării şi instruirii, precum şi pentru asigurarea organizării 
şi a mijloacelor necesare; art. 10 alin. (3) lit. d) prevede că, angajatorul este obligat 
să aplice măsurile prevăzute la alin.(1) şi (2) în baza următoarelor principii generale 
de prevenire:  adaptarea locului de muncă în funcţie de necesităţile persoanei, 
inclusiv ale persoanelor cu dizabilităţi, în special în ceea ce priveşte adaptarea 
rezonabilă a locului de muncă, alegerea echipamentelor de lucru, a metodelor de 
producţie şi de lucru, în vederea atenuării muncii monotone şi a muncii normate şi 
reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii;  art. 10 alin. (3) lit. h) stipulează că, 
angajatorul este obligat să aplice măsurile prevăzute la alin.(1) şi (2) în baza 
următoarelor principii generale de prevenire:  acordarea priorităţii măsurilor de 
protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală, cu excepţia cazurilor 
când acestea se referă la persoanele cu dizabilităţi. 

4.5 Codul muncii nr. 154/2003 la art. 8 alin. (1) stipulează că în cadrul raporturilor de 
muncă acţionează principiul egalităţii în drepturi a tuturor salariaţilor. Orice 
discriminare, directă sau indirectă, a salariatului pe criterii de sex, vârstă, rasă, 
culoare a pielii, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, domiciliu, dizabilitate, 
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. 86. alin. (1) lit. d) stipulează că, desfacerea din iniţiativa angajatorului a 
contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată 
determinată se admite la constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei 
deţinute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu 
certificatul medical; art. 96. alin. (3) prevede că, 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.  
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4.6 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 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 Consiliul, raportând circumstanțele cauzei la elementele descrise supra, stabilește 
prezumția discriminării, manifestată prin refuzul reclamatei de a adapta situația 
petiționarului conform stării lui de sănătate.  

5.5 Examinând circumstanțele cauzei, Consiliul a stabilit că, la data de 25 mai 2018, 
petiționarul a fost angajat pe o perioadă nedeterminată, fiind supus controlului 
medical efectuat de către SC MEDICLAS SRL, care nu a identificat incompatibilități ai 
stării lui de sănătate cu factorii de risc ai funcției. Consiliul a reținut că petiționarul, la 
data 11.06.2018, a semnat un acord privind încetarea contractului de muncă prin 
acordul scris al părților. 

5.6 Acestea fiind stabilite, Consiliul notează că angajatorul nu a analizat situația 
particulară a petiționarului în ceea ce privește compatibilitatea stării de sănătate cu 
atribuțiile funcției și nu a recurs la măsuri de acomodare rezonabilă. Consiliul 
subliniază că faptul aflării petiționarului la evidența medicului psihiatru cu diagnoza 
“YYYY”, nu echivalează automat cu incapacitatea de muncă. Consiliul reține că 
angajatorul a acționat impulsiv, fără o evaluare anterioară a performanțelor 
petiționarului pe durata muncii. Reclamatul nu a examinat posibilitatea adaptării 
programului sau a sarcinilor de muncă, astfel încât să îi permită petiționarului să-și 
continue activitatea în condiții de securitate pentru sănătatea lui. Mai mult ca atât, 
ulterior în concluzia Consiliului Medical Consultativ din cadrul Centrului de Sănătate 
Orhei s-a menționat că petiționarului îi este recomandată activitate profesională cu 
excluderea efortului psiho-emoțional major.  

5.7 Consiliul subliniază că în aceste circumstanțe angajatorul trebuia să întrerpindă acele 
măsuri necesare raportate la condiția stării de sănătate a petiționarului și să adapteze 
locul de muncă la necesitățile acestuia. Spre exemplu, putea să stabilească în 
graficul de muncă activitatea doar în tura de zi, program de muncă redus, încadrarea 
într-o altă funcție care nu necesită un efort psiho-emoțional major. Respectiv, în cazul 
când măsurile întreprinse în vederea acomodării rezonabile a situației petiționarului 
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nu ar fi fost îndeajuns pentru a asigura protecția salariatului, iar alte căi de soluționare 
a situației nu ar fi existat, reclamatul putea recurge la încetarea raporturilor de muncă. 
Consiliul menționează că recurgerea la astfel de adaptări nu impunea agajatorului un 
efort disproporționat și nejustificat prin raportare la obligația de a asigura petiționarului 
exercitarea dreptului la muncă.  

5.8 Acestea fiind explicate, Consiliul, dincolo de orice îndoială rezonabilă, stabilește că 
încetarea raporturilor de muncă cu petiționarul a fost determinată, nejustificat, de 
starea de sănătate acestuia. 

5.9 Totodată, Consiliul stabilește un refuz neîntemeiat de angajare a petiționarului, or, 
deși acesta a prezentat certificatul medical din care rezulta că acesta este apt pentru 
funcția solicitată (concluzia Consiliului Medical Consultativ din cadrul CS Orhei nr. 
924 din 03.10.2018), SE ”Bordnetze” SRL a preferat să se conducă de concluzia 
medicală emisă de SC MEDICLAS SRL (din data de 5.06.2018). Consiliul a reținut că 
în concluzia emisă de aceasta se menționează că petiționarul nu ar fi apt de muncă 
în funcția de legător filoane, cabluri și conductoare, fără a explica în baza căror criterii 
a ajuns la această concluzie. În egală măsură, reclamata pe parcursul examinării 
cauzei nu a justificat obiectiv faptul că starea de sănătatea a petiționarului este în 
incompatibilitate totală cu natura specifică a activităţii sau a condiţiilor în care această 
activitate este realizată, fără a putea fi aplicate măsuri de acomodare rezonabilă.  
 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1-3, art. 7 alin. (1), alin. (3) lit. a) și b), 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, adoptat prin Legea nr. 298/2012, 

 
CONSILIUL DECIDE 

 
1. Faptele constatate reprezintă discriminare prin refuz în acomodare rezonabilă și refuz 

nejustificat de angajare.  
2. Reclamata va întreprinde măsurile necesare pentru a repune petiționarul în drepturi.  
3. Reclamata va informa Consiliul, în termen de 10 zile din momentul recepționării 

prezentei decizii, despre măsurile întreprinse sau cele planificate în vederea 
implementării recomandării formulate. 

4. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md.  
5. Decizia este cu drept de atac în instanța de contencios administrativ, Regulamentul de 

activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 
egalității, adoptat prin Legea nr. 298/2012 și Legii contenciosului administrativ nr. 
793/2000. 

 
Membrii Consiliului care au votat decizia: 
 
____________________________________________ 
Ian FELDMAN – preşedinte 
 
____________________________________________ 
Svetlana DOLTU – membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
 
____________________________________________ 
Victorina LUCA – membră  
 


