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DECIZIE 
din 10 iulie 2020 
cauza nr. 33/20 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
         
          Ian FELDMAN – președinte 
          Svetlana DOLTU – membră 
          Andrei BRIGHIDIN – membru 
          Victorina LUCA – membră  
 

au examinat, în ședință online, susţinerile scrise şi verbale ale  
petiționarului: XXXXX reprezentat de avocatul A. L. din partea Asociației Obștești 
”Inițiativa Pozitivă”  
martorilor: ZZZZZZ și ZZZZZZZZ  

         reclamatului: YYYYYYY, vice-director al Centrului Sănătăţii Familiei „GALAXIA” 
         au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii  

Discriminare în acces la servicii de asistență medicală pe criteriu de statut social (persoană 
deținută). 
 

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 informează că din 18 ianuarie 2018 este deținut în Penintenciarul nr. 9 Pruncul. 
Petiționarul susține că, având nevoie de consultația unui specialist cardiolog care nu există 
în penitenciar, fiind asistat de către lucrătorii sociali ai Asociației Obștești Inițiativa Pozitivă 
a încercat să obțină o consultație la Centrul Sănătăţii Familiei „GALAXIA”. Astfel, la data de 
15 ianuarie 2020, lucrătorul social al Asociației Obștești ”Inițiativa Pozitivă” a mers la sediul 
Centrului Sănătăţii Familiei „GALAXIA” pentru a stabili o programare la medic. 

3.2 Petiționarul notează că, deși inițial mediul cardiolog din instituția medicală precum și șefa 
departamentului au comunicat despre disponibilitatea oferirii serviciului medical, ulterior, 
vice-directorul Centrului Sănătăţii Familiei „GALAXIA” într-o discuție telefonică, din 18 
ianuarie 2020, a informat lucrătorul social al Asociației Obștești ”Inițiativa Pozitivă” că 
Centrul Sănătăţii Familiei „GALAXIA” este o instituție privată și este în drept să decidă pe 
cine să accepte în calitate de pacient și pe cine nu. În concluzie, Centrul Sănătăţii 
Familiei „GALAXIA” nu a prestat serviciul medical deținutului. 

3.3 Petiționarul solicită constatarea faptei de discriminare și solicitarea Ministerului Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale să decidă asupra suspendării sau retragerii acreditării pentru 
acordarea servicilor medicale acestei instituții medicale. De asemenea, ministerul să 
informeze toate instituțiile medicale din țară despre decizia adoptată în vederea neadmiterii 
situațiilor similare pentru viitor. 
 
Susținerile martorei ZZZZZ 

3.4 Martora notează că este persoana responsabilă pentru activitățile în penitenciar ale 
Asociației Obștești ”Inițiativa Pozitivă” și a răspuns solicitării unui deținut de a ajunge la 
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servicii medicale contra plată în afara instituției penitenciare. Pentru aceasta, a delegat unui 
subaltern organizarea acestei proceduri. Procesul a fost unul pozitiv. Adică medicul a fost 
deschis. Asociația Obșteștească urma să trimită o scrisoare prin care informează 
administrația instituției medicale că urmează această procedură de etapare a unui 
condamnat. Colega acesteia a remis această scrisoare și prin intermendiul dânsei, 
reclamatul a contactat-o telefonic. Din start nici nu s-a gândit la refuz, a început să-i explice 
procedura. Reclamatul a spus nu, noi cu așa ceva nu ne ocupăm. Deținuților asistența 
medicală trebuie să le fie prestată în instituția penitenciară. Asta nu-i treaba Centrului 
„GALAXIA”. Martora ca să concretizeze dacă corect înțelege l-a întrebat dacă instituția 
medicală prestează în general astfel de servicii contra plată. Reclamatul a răspuns că da. 
Martora l-a întrebat dacă dânsul ca cetățean poate să beneficieze de aceste servicii contra 
plată. Martora susține că reclamatul a răspuns afirmativ. Martora a specificat că reclamatul 
i-a zis că deținutul nu poate pentru că e deținut. Atunci martora a solicitat un răspuns oficial. 
Reclamatul categoric a refuzat. Martora l-a informat că va deplânge acest comportament. 
Reclamatul i-a îndemnat să se adreseze unde doresc. Martora mai informează că ea 
împreună cu subalternul său au decis să meargă la medicul de la „GALAXIA” care din start 
i-a acceptat. Aceasta menționează că dna medic l-a contactat pe reclamat și l-a informat că 
cei de la „Inițiativa Pozitivă” care doresc acordarea servicilor medicale unui deținut sunt 
prezenți în birou și reclamatul nu a dorit să-i primească.  
 
Susținerile martorului ZZZZZZ  

3.5 Martorul notează că i s-a solicitat să demareze procedura de oferire a serviciilor medicale 
unui deținut în afara instituției penitenciare. Martorul s-a adresat către Centrul medical 
„GALAXIA” către medicul cardiolog. Martorul i-a explicat situația. Dna medic a spus că nu 
este nicio problemă, au astfel de experiență și vor presta serviciul medical. Chiar a fost 
stabilită data de 29 ianuarie 2020 pentru procedura medicală. Martorul a informat-o pe dna 
medic că pentru a putea etapa deținuțul este nevoie de un act oficial care să conțină 
dovada acceptului la intervenția medicală. Medicul a comunicat că acest act îl poate obține 
de la directorul instituției medicale. Martorul s-a adresat către director care la fel a 
comunicat că nu sunt probleme. Martorul notează că a informat că toate serviciile medicale 
prestate vor fi achitate. Dna director doar i-a solicitat un demers oficial ca să poată oferi un 
răspuns oficial. După expedierea acelui demers vice-directorul Centrului Sănătăţii 
Familiei „GALAXIA” într-o discuție telefonică, din 18 ianuarie 2020, a informat că nu 
acceptă prestarea serviciului către deținut.   

 
IV. Dreptul național și internațional relevant 

4.1 Constituția Republicii Moldova la art. 16 alin. (2) prevede că toți cetățenii Republicii 
Moldova sunt egali în fața legii şi a autorităților publice, fără deosebire de rasă, 
naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de 
origine socială; art. 36 alin.(1) dreptul la ocrotirea sănătății este garantat. 

4.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 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; definiția  discriminării 
directe ca tratarea unei persoane în baza oricăruia  dintre criteriile prohibitive în manieră 
mai puţin favorabilă decât tratarea altei persoane într-o situaţie comparabilă; art. 3 
stabilește că subiecţi în domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul 
public şi privat; art. 8 lit. b) se interzice orice forma de discriminare privind accesul 
persoanelor la servicii de asistență medicală și alte servicii de sănătate. 

4.3 Legea cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului nr. 263/2005 la art. 5 
prevede că pacientul are dreptul la lit.b) atitudine respectuoasă și umană din partea 
prestatorului de servicii de sănătate, indiferent de vârsta, sex, apartenență etnică, statut 
socioeconomic, convingeri politice și religioase; lit. h) examinare, tratament și întreținere în 
condiții adecvate normelor sanitaro-igienice; art. 6 alin. (1) pacienții pot fi supuși numai 
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acelor limitări care sunt compatibile cu instrumentele privind drepturile omului; art. 8 alin. 
(1) realizarea drepturilor sociale ale pacientului la asistență medicală este determinată de 
asigurarea accesului echitabil la serviciile de sănătate de cea mai înaltă calitate, pe care 
societatea o poate garanta cu resursele umane, financiare și materiale disponibile, conform 
legislației. 

4.4 Codul de executare la art. 230 alin. (1) prevede că dreptul la asistență medicală al 
persoanelor condamnate este garantat; alin. (2) condamnații beneficiază în mod gratuit de 
asistentă medicală și de medicamente în volumul stabilit de Programul unic al asigurării 
obligatorii de asistență medicală, în conformitate cu legislația în vigoare; alin. (3) acordarea 
asistenței medicale gratuite se efectuează în unitatea medicală a instituției penitenciare 
după înscriere prealabilă și conform unui grafic aprobat de șeful penitenciarului, cu excepția 
cazurilor de urgență; art. 232 alin. (4) condamnatul beneficiază de asistență terapeutică, 
chirurgicală, psihiatrică, ginecologică și stomatologică. Condamnatul poate, din cont 
propriu, să beneficieze și de serviciile medicului privat. 

4.5 Legea privind evaluarea și acreditarea în sănătate nr. 552/2001 la art. 2 prevede 
următoarele noițiuni acreditare - procedură prin care autoritatea responsabilă de evaluare şi 
acreditare în sănătate recunoaşte, în mod oficial, că o unitate medico-sanitară sau 
farmaceutică, personalul acesteia sunt competente să execute activităţile specifice profilului 
ei în conformitate cu standardele şi prevederile legilor din domeniul medicinei şi farmaciei; 
retragere a certificatului de acreditare – privare a deținătorului certificatului de acreditare de 
dreptul de a desfăşura activitatea medicală şi farmaceutică, conform procedurii prevăzute 
de legislaţia în vigoare; suspendare a certificatului de acreditare – privare a deținătorului 
certificatului de acreditare de dreptul de a exercita activitatea medicală şi farmaceutică pe 
un termen stabilit de prezenta lege; art. 6 alin. (2) personalul medical şi farmaceutic trebuie 
să posede competenţa necesară pentru a corespunde standardelor din domeniul respectiv, 
să respecte normele ergonomice, praxiologice, deontologice şi ale eticii medico-
farmaceutice; art. 8 autoritatea responsabilă de evaluarea și acreditarea în sănătate este 
Agenția Națională pentru Acreditare în domeniul Sănătății și Asistenței Sociale (denumită în 
continuare Agenție); art. 11 alin. (1) drept temei pentru retragerea certificatului de 
acreditare servesc: lit. d) omiterea înlăturării, în termenul stabilit de lege, a circumstanţelor 
care au condus la suspendarea certificatului de acreditare. 

4.6 Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 la art. 4 alin. (1) prevede că prestatorii de servicii 
medicale pot fi publici sau privați. Prestatorii publici de servicii medicale sunt instituțiile 
medico-sanitare publice și autoritățile/instituțiile bugetare; alin. (3) persoanele fizice şi 
persoanele juridice au dreptul să fondeze prestatori privați de servicii medicale şi poartă 
răspundere pentru asigurarea lor financiară şi tehnico-materială, pentru organizarea de 
asistenţă medicală şi pentru calitatea ei, conform legislaţiei în vigoare; alin. (4) prestatorii 
privați de servicii medicale și farmaceutice, cu excepția celor prevăzuți la art. 365, îşi 
desfăşoară activitatea în spaţiile ce le aparţin cu drept de proprietate privată sau în alte 
spaţii luate în locaţiune, inclusiv ale instituţiilor medico-sanitare publice, cu gen de activitate 
în domeniul ocrotirii sănătăţii, care corespund cerinţelor actelor legislative şi normative în 
vigoare privind parteneriatul public-privat; alin. 17 alin. (1) locuitorii republicii au dreptul la 
asigurarea sănătăţii, fără deosebire de naţionalitate, rasă, sex, apartenenţă socială şi 
religie; art. 25 alin. (1) cetăţenii Republicii Moldova au dreptul la libera alegere a medicului, 
a instituţiei medicale şi a formei de asistenţă medicală; alin. (2) alegerea medicului în 
instituţiile medico-sanitare publice se efectuează în modul stabilit; alin. (3) cetăţenii 
Republicii Moldova au dreptul să solicite asistenţă medicală instituţiilor medico-sanitare cu 
orice tip de proprietate şi formă de organizare juridică, atât din ţară, cât şi din străinătate, în 
conformitate cu tratatele şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

4.7 Statutul executării pedepsei de către condamnați aporbat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 583/2006 la pct. 1001 stipulează că transferul și escortarea deținutilor se face din contul 
statului, în modul și condițiile stabilite de Codul de executare și prezentul Statut, cu 
excepția cazului când aceasta a fost conditionată de o faptă imputabilă condamantului. 

4.8 Pactul cu privire la drepturile economice, sociale și culturale la art. 2 alin. (2) 
stabilește că Statele Părți la prezentul Pact se angajează să garanteze ca drepturile 
enunțate în el vor fi exercitate fără nici o discriminare întemeiate pe rasă, culoare, sex, 
limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine națională sau socială, avere, 
naștere sau pe orice altă împrejurare; art. 12 alin. (1) prevede că Statele Părți la prezentul 
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Pact recunosc dreptul pe care îl are orice persoană de a se bucura de cea mai bună 
sănătate fizică și mintală pe care o poate atinge. 

4.9 Comentariul general nr. 14 (2000) privind dreptul la cel mai înalt standard de 
sănătate, adoptat de Comitetul ONU pentru drepturile economice, sociale și culturale 
la pct. 12 prevede elemetele de bază a dreptului la sănătate și anume: disponibilitate, 
accesiblitate (fără discriminare, fizică, economică și informațională), acceptabilitate, calitate. 

 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 
5.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține că urmează să se pronunțe asupra existenței faptei 

de discriminare directă pe criteriu de statut social în acces la servicii de asistență medicală. 
5.2 Consiliul reamintește că atât legislația națională (art. 15 alin. 1 și art. 19 din Legea cu privire 

la asigurarea egalității nr. 121/2012), cât și practica Curții Europene a Drepturilor Omului 
(printre multe altele, a se vedea cauza D. H. și alții v. Republica Cehă par. 82-84, par.177, 
cauza Chassagnou și alții v. Franța par. 91-92, Timishev v. Rusia par.57) prevede o regulă 
specială referitor la sarcina probei în litigiile privind discriminarea, și anume: sarcina probei 
trece la reclamat atunci când petiționarul prezintă dovezi din care se poate prezuma că a 
existat un tratament discriminatoriu. Prin  urmare,  pentru  a  institui  prezumția  discriminarii 
directe,  faptele  deplânse  trebuie  să caracterizeze cumulativ următoarele elemente:  

a) existența unui tratament mai puțin favorabil (excludere, deosebire, restricție 
etc.); 

b)  în exercitarea unui drept recunoscut de lege; 
c) aplicat persoanelor care se află în situație analogică  
d) în baza unui criteriu protejat. 

5.3 Analizând alegațiile petiționarului, Consiliul stabilește că prezumția discriminării a fost 
instituită. Consiliul a luat act de faptul că petiționarului i-a fost refuzată efectuarea 
investigațiilor medicale pe motiv că are calitatea de deținut. Consiliul a reținut că în 
procedura de solicitare a unui serviciu medical persoanele sunt pacienți și situația în care se 
regăsesc este analogică, indiferent de statutul acestora. Aici, Consiliul a stabilit că refuzul de 
prestare a serviciului solicitat a fost determinat de statului social de persoană deținută a 
petiționarului.   

5.4 În conformitate cu art. 15 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012, 
sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine persoanei/instituției 
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. 

5.5 Reclamatul nu a prezentat poziția și probe care ar combate prezumpţia instituită de 
petiționar, fiind interpelat de tei ori să vină cu o poziție în apărarea sa. Potrivit pct. 57 din 
Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării 
și asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012, neprezentarea nejustificată a 
informaţiilor solicitate de Consiliu este interpretată în defavoarea reclamatului. Mai mult, 
Consiliul ia act că, fiind citat legal, reclamatul nu s-a prezentat în ședința de audieri. În acest 
sens, Consiliul notează că, potrivit pct. 54 din Regulamentul cu privire la activitatea 
Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității aprobat prin 
Legea nr. 298/2012, neprezentarea uneia din părţi nu împiedică examinarea plângerii. 

5.6 Astfel, Consiliul, examinând materialele, stabilește că, în data de 15 ianuarie 2020, lucrătorul 
social al AO ”Inițiativa Pozitivă” (care a fost audiat de Consiliu în calitate de martor) a mers la 
sediul Centrul Sănătății și Familiei „GALAXIA” pentru a face programarea. Medicul cardiolog 
cu care a discutat a eliberat un înscris (f.d. 8) cu programarea pentru data de 29 ianuarie 
2020 ora 11.00, concomitent a menționat că este nevoie de acordul șefului de departament. 
Medicul cardiolog a mai eliberat lucrătorului social și un formular de tip nr.228/e cu antetul 
instituției medicale care conținea lista examenelor medicale ce urmau a fi efectuate (f.d. 6-7). 
Tot în acea zi, lucrătorul social a mers și la șeful de departament care a menționat că, 
urmează a se veni cu un demers în fomă scrisă pentru a informa administrația instituției 
medicale. 

5.7 De asemenea, Consiliul constată că, la data de 16 ianuarie 2020, prin adresa de email a 
instituției medicale a fost expediat un demers (f.d. 4) prin care s-a solicitat acordarea 
asistenței medicale petiționarului. La data de 18 ianuarie 2020, reclamatul într-o discuție 
telefonică (înregistrarea audio anexată la dosar), a refuzat categoric prestarea serviciilor 
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medicale, menționând că, cauza refuzului ar fi satutul de deținut al petiționarului. Astfel, 
petiționarul nu a beneficiat de serviciile medicale solicitate. 

5.8 Consiliul notează că fiecare cetățean este în drept să beneficieze de asistența medicală de 
care are nevoie. Instituțiile medicale indiferent de tipul de proprietate, forma juridică de 
organizare şi subordonare administrativă, urmează să presteze cetățenilor servicii medicale 
fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, 
sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică, statut social sau orice alt criteriu similar. 
Consiliul menționează că statutul social de persoană deținută nu este un motiv obiectiv și 
rezonabil pentru a refuza persoanei prestarea unui serviciu medical, ori persoana este 
privată de libertate nu și de dreptul de a beneficia de servicii medicale în instituția aleasă. 
Mai mult, Consiliul atenționează că statutul de instituție medicală privată nu acordă dreptul 
de a-și selecta pacienții în dependență de particularitățile persoanele ale acestora atât timp, 
cât toți sunt dispuși să plătească prețul serviciului și să respecte procedura de programare. 
În aceste circumstanțe, toate persoanele trebuie privite drept pacienți și trebuie tratate cu 
demnitate.  

5.9 În lumina prevederilor art. 18 alin. (1) lit. d) din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 
121/2012, Consiliul recomandă petiționarului să depună o acțiune în instanța de judecată 
privind repararea prejudiilor cauzate în rezultatul comiterii faptei de discriminare. 

 
Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, 8 lit. b), 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 criteriu de statut social în acces la servicii de 
asistență medicală. 

2. În conformitate cu prevederile art. 12 lit. (k) coroborate cu prevederile art. 8 lit. (b) din Legea 
cu privire la asigurarea egalităţii nr.121/2012, Consiliul va întocmi în privinţa reclamatului un 
proces-verbal de constatare a contravenţiei prevăzută la art. 711 Cod Contravenţional.  

3. O copie a Deciziei se expediază Agenției Naționale pentru Acreditare în domeniul Sănătății și 
Asistenței Sociale cu recomandarea de a ține cont de încălcările constatate în procesul de 
evaluare şi acreditare a Centrului Sănătăţii Familiei „GALAXIA”. 

4. O copie a Deciziei se expediază pentru informare Uniunii Instituțiilor Medico-Sanitare Private 
din Republica Moldova. 

5. Decizie se comunica părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
6. 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: 

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

http://www.egalitate.md/

