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DECIZIE 
din 24 octombrie 2018 

cauza nr. 95/18 
 

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

         Victorina LUCA – membră 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

 
au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise și verbale ale 
petiționarei: XXXXXXX 
reclamaților: Consilierii Consiliului comunal XXXX, r-nul XXXXX 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

I. Obiectul plângerii 
Discriminare pe criteriu de maternitate în câmpul muncii.  

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. 

III. Susținerile părților  

        Alegaţiile petiţionarei 
3.1 Petiționara notează că YYYYYY activează în calitate de secretar al Consiliului local al 

comunei XXXX, r-nul XXXX. YYYYYY a născut un copil și a ieșit în concediu pentru 
îngrijirea copilului. La XXXX a depus la Consiliul local al comunei o cerere de reîncadrare 
în muncă cu regim de muncă parțial. La data de xx.xx.xxxx și xx.xx.xxxx Consiliul local al 
comunei P a emis decizia nr. x/x și decizia nr. x/x prin care a respins cererea petiționarei 
de reîncadrare în câmpul muncii,  pe motiv că copilul nu a atins vârsta de un an de zile. 

3.2 Reclamații nu au prezentat poziția lor scrisă cu privire la faptele care formează obiectul 
plângerii.  

IV. Dreptul național și internațional 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.  

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, 
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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. 4 se consideră forme grave ale discriminării: 
lit. a) promovarea sau practicarea discriminării de către autorităţile publice; lit. e) 
discriminarea săvârşită de două sau mai multe persoane; lit. f) discriminarea săvârşită de 
două sau mai multe ori;  art. 7 alin. (1) se interzice orice deosebire, excludere, restricţie 
sau preferinţă pe baza criteriilor stabilite de prezenta lege, care au drept efect limitarea 
sau subminarea egalităţii de şanse sau tratament la angajare sau concediere, în 
activitatea nemijlocită şi în formarea profesională. Interzicerea discriminării pe bază de 
orientare sexuală se va aplica în domeniul angajării în muncă şi al ocupării forţei de 
muncă; alin. (2) se consideră  discriminatorii următoarele acţiuni ale angajatorului: lit. b) 
refuzul neîntemeiat de angajare a persoanei; lit. g) orice altă acţiune care contravine 
prevederilor legale. 

4.3 Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158 din 
04.07.2008 la art. 51 alin. (1) suspendarea raporturilor de serviciu presupune încetarea 
îndeplinirii pentru o anumită perioadă a atribuţiilor de către funcţionarul public şi a plăţii 
drepturilor salariale de către autoritatea publică în care acesta activează; alin. (2) 
suspendarea raporturilor de serviciu poate interveni în circumstanţe ce nu depind de 
voinţa părţilor, prin acordul părţilor sau la iniţiativa uneia dintre părţi; art. 52  raporturile de 
serviciu se suspendă în următoarele circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor: lit. c) 
concediu de maternitate; art. 55 alin. (1) în cazurile în care motivele ce au provocat 
suspendarea raporturilor de serviciu încetează sau, după caz, la sfârşitul perioadei pentru 
care a fost aprobată cererea de suspendare, funcţionarul public este reîncadrat în funcţia 
publică exercitată înainte de suspendare sau într-o funcţie publică echivalentă vacantă ori 
temporar vacantă dacă cea anterioară nu mai există, cu excepţia situaţiei în care 
autoritatea publică a fost lichidată. Dacă în cadrul autorităţii publice nu există funcţie 
publică echivalentă vacantă ori temporar vacantă, cu acordul în scris al funcţionarului 
public, acesta poate fi reîncadrat într-o funcţie publică de nivel inferior, iar în caz de 
lichidare a autorităţii sau dacă funcţionarul nu acceptă transferul, acesta este eliberat din 
funcţie în condiţiile art. 63; alin. (2) reîncadrarea funcţionarului public în funcţia publică 
înainte de expirarea perioadei pentru care a fost aprobată suspendarea raporturilor de 
serviciu se face la cererea acestuia, depusă cu cel puţin 14 zile înainte de reîncadrare; 
alin. (21) reîncadrarea funcţionarului public în condiţiile alin. (1) şi (2) se dispune prin act 
administrativ al persoanei/organului care are competenţă legală de numire în funcţie. 

4.4 Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003 la art. 8 alin. (1) prevede 
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, handicap, 
infectare cu HIV/SIDA, apartenenţă sau activitate sindicală, precum şi pe alte criterii 
nelegate de calităţile sale profesionale, este interzisă; art. 97 alin. (2) timpul de muncă 
parțial poate fi stabilit și după încheierea contractului individual de muncă, cu acordul 
ambelor părți ale acestuia. La cererea femeii gravide, a salariatului care are copii în vârstă 
de până la 10 ani sau copii cu dizabilități (inclusiv aflaţi sub tutela sa) ori a salariatului care 
îngrijeşte un membru al familiei bolnav, în conformitate cu certificatul medical, angajatorul 
este obligat să le stabilească ziua sau săptămâna de muncă parţială. 

4.5 Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați nr. 5 din 
09.02.2006 la art. 5 (1) menționează că în Republica Moldova, femeile şi bărbaţii 
beneficiază de drepturi şi libertăţi egale, fiindu-le garantate şi şanse egale pentru 
exercitarea lor; alin. (2) promovarea unei politici sau efectuarea de acţiuni care nu asigură 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi se consideră discriminare şi trebuie să fie 
înlăturată de autorităţile publice competente, conform legislaţiei; alin.(4) acţiunile care 
limitează sau exclud sub orice aspect tratarea egală a femeilor şi bărbaţilor se consideră 
discriminatorii şi sunt interzise; art. 9 alin. (1) Statul garantează drepturi şi şanse egale, 
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tratarea egală a femeilor şi bărbaţilor la plasare în câmpul muncii; art. 11 alin. (2) se 
consideră refuz neîntemeiat de angajare, de perfecţionare, de promovare în serviciu a 
persoanelor de un anumit sex,  în pofida corespunderii lor cerinţelor, sub pretextul: lit. c) 
existenţei unor obligaţii familiale; alin. (3) obligaţia de a demonstra lipsa intenţiei de 
discriminare directă sau indirectă faţă de persoana care se consideră discriminată revine 
angajatorului. 

4.6 Convenția ONU asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei (în 
vigoare pentru Republica Moldova din 31.07.1994) la art. 11 pct. 1 stabilește 
următoarele Statele părți se angajează sa ia toate masurile corespunzătoare pentru 
eliminarea discriminării față de femeie în domeniul angajării în muncă, pentru a se 
asigura, pe baza egalității dintre bărbat şi femeie, aceleași drepturi și, în special: lit. a) 
dreptul la muncă, ca drept inalienabil pentru toate ființele umane; lit. b) dreptul la aceleași 
posibilități de angajare în muncă, inclusiv în privința aplicării acelorași criterii de selecție în 
materie de angajare; pct. 2 pentru a preveni discriminarea față de femei bazată pe 
căsătorie sau maternitate și pentru a le garanta în mod efectiv dreptul la muncă, statele 
părți se angajează să ia măsuri corespunzătoare, având drept obiect: lit. c) încurajarea 
creării de servicii sociale de sprijin, necesare pentru a permite părinților să-și combine 
obligațiile familiale cu responsabilitățile profesionale și cu participarea la viața publică, 
favorizând îndeosebi crearea și dezvoltarea unei rețele de grădinițe de copii. 
 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Din materialele dosarului, Consiliul stabilește că urmează să se pronunțe asupra existenței 
faptei de discriminare pe criteriu de maternitate în câmpul muncii.  

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 petiționara prezintă dovezi din care se poate 
prezuma că a existat un tratament discriminatoriu. Reieșind din alegațiile expuse, pentru a 
institui o prezumție de discriminare directă, petiționara urma să prezinte fapte care a 
permite întrunirea cumulativă a următoarelor elemente: 

a) tratamentul mai puțin favorabil (excludere, deosebire, refuz etc.) în exercitarea 
unui drept recunoscut de lege 

b) aplicat persoanelor aflate în situație analogică 
c) în baza unui criteriu protejat. 

5.3 Examinând circumstanțele cauzei, Consiliul notează că prezumția discriminări a fost 
instituită. Consiliul a reținut că petiționara, persoană aflată în concediu de îngrijire a 
copilului, a solicitat să fie reîncadrată în câmpul muncii cu regim parțial. Consiliul a stabilit 
că cererea petiționarei a fost respinsă din motiv că copilul este prea mic. Consiliul a reținut 
că refuzul de a reîncadra petiționara în câmpul muncii s-a datorat responsabilităților 
părințești asociate cu maternitatea. 

5.4 Conform art. 15 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012, 
sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine 
persoanelor/instituțiilor despre care se presupune că au comis fapta discriminatorie. 
Consiliul urmează să aprecieze existenta unei justificări obiective și rezonabile a 
tratamentul discriminator instituit. 

5.5 Consiliul a stabilit că petiționara, până la suspendarea raporturilor de muncă în legătură cu 
concediul de îngrijire a copilului, activa în funcție de secretar al consiliului local. Astfel, în 
conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. u) din Legea privind administrația publică locală nr. 
436/2006, Consiliul local numește, în bază de concurs desfășurat în condițiile Legii cu 
privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158/2008, secretarul consiliului, 
modifică, suspendă și încetează, în condițiile legii, raporturile de serviciu ale secretarului, 
deleagă primarului competența evaluării performanțelor lui profesionale. 

5.6 Consiliul a luat act de pozițiile expuse de consilieri în cadrul ședinței Consiliului comunal 
din xx.xx.xxxx, atunci când s-a pus în discuție cererea petiționarei de reîncadrare în 
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câmpul muncii. Din procesul verbal al acestei ședințe, Consiliul reține următoarele afirmații 
"copilul nu are nici un an, poate să se îmbolnăvească și va avea nevoie de foaie de boală 
(...) mai bine mama să-l crească acasă (...) în sat sunt mulți oameni, dar noi retrăim că nu 
va avea cine lucra". Consiliul a stabilit că în cadrul ședinței din xx.xx.xxxx, cererea 
petiționarei a fost reexaminată, iar prin decizia nr. xx/x din xx.xx.xxxx cererea a fost 
respinsă din motiv similar (copilul nu a atins vârsta de un an).  

5.7 Consiliul, în ședința de audieri desfășurată în localitate pentru a asigura acomodarea 
rezonabilă pentru petiționară, a solicitat consilierilor prezenți să argumenteze obiectiv de 
ce petiționara nu poate fi reîncadrată. Aceștia au dat dovadă de un comportament 
inadecvat calității pe care o au și au manifestat o lipsă de respect față de petiționară și față 
de membrul Consiliului. 

5.8 Consiliul reține că, potrivit art. 55 alin. (2) din Legea cu privire la funcția publică și statutul 
funcționarului public nr.158/2008, reîncadrarea funcționarului public în funcția publică 
înainte de expirarea perioadei pentru care a fost aprobată suspendarea raporturilor de 
serviciu se face la cererea acestuia, depusă cu cel puțin 14 zile înainte de reîncadrare. 
Consiliul stabilește că petiționara a solicitat să fie reîncadrată în funcția publică de secretar 
al consiliului local al comunei XXXX r-nul XXXX, înaintate de expirarea perioadei de 3 ani 
acordate pentru îngrijirea copilului, depunând o cerere conform cerințelor legale.  

5.9 Consiliul notează că nu există nici un temei legal pentru a justifica refuzul de reîncadrare în 
câmpul muncii înainte de expirarea perioadei de îngrijire a copilului. Consiliul stabilește că 
membrii Consiliului local al comunei XXXX r-nul XXXX au acționat contrar legislației. 
Consiliul luând act că motivele refuzului de către Consilierii locali a fost faptul că copilul 
este prea mic și mama trebuie să îl crească acasă, precum și că mama ar putea să plece 
în concediul medical. Consiliul reține că reclamații au făcut uz de prejudecăți discriminatorii 
față de maternitate.  

5.10 Consiliul subliniază că îngrijirea și creșterea copilului mic nu constituie un impediment 
obiectiv și rezonabil de a reîncadra persoana în câmpul muncii. Ipotezele precum că 
maternitatea ar afecta evoluția profesională sau că responsabilitățile familiale ar scădea 
din productivitatea persoanei la locul de muncă sunt doar prejudecăți negative care 
încetinesc procesul de reconciliere a  vieții profesionale cu cea familială, prejudecăți care 
trebuie combătute și evitate.    

5.11 Consiliul a luat act de faptul că, pe parcursul examinării cauzei, la data de xx.xx.xxxx, 
Consiliul local al comunei XXXX r-nul Drochia a anulat decizia nr. x/x din xx.xx.xxxx, 
respectiv petiționara a fost reîncadrată în câmpul muncii.  

5.12 Consiliul subliniază că oamenii care au experiența umilitoare a discriminării rămân afectați 
moral chiar și după înlăturarea acesteia. Discriminarea are un impact negativ semnificativ 
nu doar asupra victimei, ci asupra întregii societăți, generând diverse disfuncționalități.  
Astfel, Consiliul informează petiționara că potrivit art. 18 alin. (1) lit. d) din Legea cu privire 
la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012  are dreptul să înainteze o acţiune în 
instanţa de judecată şi să solicite repararea prejudiciului material şi moral ce i-a fost 
cauzat, urmare a faptului discriminării.  De asemenea, Consiliul atrage atenția petiționarei 
și asupra dreptului dânsei de a depune o plângere separată în cazul victimizării - survenirii 
consecințelor adverse urmare a depunerii plângerii sau a emiterii deciziei de către 
Consiliu.  

 
Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, art. 7 alin. (2) lit. g)  și art. 15 alin. (4) din 
Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalității, coroborat cu pct. 61 al Legii nr. 298 din 
21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 
asigurarea egalității, 

 
 
 
 

CONSILIUL DECIDE 
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1. Faptele constatate reprezintă discriminare pe criterii de sex și maternitate în câmpul 
muncii. 

2. Consilierii locali ai comunei XXXX r-nul XXXX își vor prezenta public scuzele față de 
petiționară în cadrul ședinței următoare a consiliului local al comunei XXXX r-nul XXXX. 

3. Consilierii locali ai comunei XXXX r-nul XXXX vor depune toată diligența ca pe viitor să nu 
facă uz de prejudecăți în activitatea lor. 

4. Consilierii locali ai comunei XXXX r-nul XXXX vor informa Consiliul, în termen de 10 zile 
de la recepționarea prezentei decizii, despre măsurile întreprinse sau planificate pentru 
implementarea recomandărilor formulate în prezenta decizie.  

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 ale Legii nr.298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru 
prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității și ale Legii contenciosului 
administrativ nr. 793 din 10.02.2000. 

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

http://www.egalitate.md/

