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DECIZIE 
din 31 octombrie 2017 

cauza nr. 97/17 
 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Oxana GUMENNAIA – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră 
 
au examinat, în şedinţă publică, conținutul notei de autosesizare și susţinerile scrise şi 
verbale ale 
reclamatului: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, și 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul notei de autosesizare  

Pretinsa discriminare pe criteriu de sex la calcularea pensiei pentru limită de vârstă. 
 

II. Admisibilitatea notei de autosesizare 

Nota de autosesizare corespunde cerințelor art. 13 din Legea cu privire la asigurarea egalității 
nr. 121 din 25.05.2012 şi pct. 39 din Legea cu privire la activitatea Consiliului pentru 
prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității nr. 298 din 21.12.2012.  
 

III. Susținerile părților  
   Conținutul notei de autosesizare 
3.1 În nota de autosesizare se indică că prevederile Legii privind sistemul public de pensii nr. 156 

din 14.10.1998, care stipulează că, la calcularea pensiei pentru limită de vârstă pentru 
perioada necontributivă de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani, se va lua în calcul 
salariul minim lunar pe țară la data calculării pensiei, dezavantajează femeile, perpetuând 
decalajele de gen.  

3.2 Astfel, din prevederile art. 5 alin. (2) lit. b) în coroborare cu art. 8 alin. (3) se deduce că, la 
calcularea pensiei pentru perioada de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani, se va lua în 
considerare salariul minim lunar pe țară la data calculării pensiei. Totodată, este notat că 
pentru alte perioade necontributive (art. 5 alin. (2) lit. a1) și f) ) la calcularea pensiei se ține 
cont de salariul mediu lunar pe țară la data calculării pensiei. În special, perioada de 
îndeplinire a serviciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat acestuia, perioadele de 
activitate necontributive în funcția de judecător și procuror de până la 31 decembrie 2005. 

3.3 Aceste prevederi legale sunt discriminatorii față de femei, deoarece majoritatea persoanelor 
care optează pentru concediu de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani sunt femeile. 
Conform Raportului Social Anual 2015, aproximativ 95% din beneficiarii de concediu parțial 
plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani au fost mamele. Astfel, la calcularea 
pensiei pentru limită de vârstă, prevederea în cauză tratează femeile mai puțin favorabil în 
comparație cu bărbații. 
  

       Susținerile reclamatului 
3.4 Conform art. 5 lit. b) al Legii privind sistemul public de pensii, în stagiul de cotizare se include 

și perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani de către unul din părinți sau de 
tutore în caz de deces al ambilor părinți. Conform art. 8 al Legii precitate, pentru perioada 
menționată la art. 5 lit. b), la determinarea venitului mediu lunar asigurat, începând cu 1 
ianuarie 1999, se ia în considerare salariul minim lunar pe țară la data calculării pensiei.  
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Totodată, conform art. 18 alin. (1) al Legii nr. 298 din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru 
incapacitate temporară de muncă și alte prestații sociale, asiguratul care se află în concediu 
pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, la toate unitățile la care 
desfășoară activități, are dreptul la indemnizație lunară pentru creșterea copilului de la data 
acordării concediului până la vârsta de 3 ani a copilului.  

3.5 Reieșind din cele menționate, pentru perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani, 
persoana beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 
ani din bugetul asigurărilor sociale de stat și, totodată, această perioadă este inclusă în stagiul 
de cotizare la calcularea pensiei ca perioadă necontributivă.  

3.6 Cu referire la situația indicată în Nota de autosesizare referitoare la calcularea pensiei pentru 
alte categorii de cetățeni, reclamatul notează că, conform art. 5 al Legii privind sistemul public 
de pensii nr. 156 din 14.10.21998, în stagiul de cotizare se includ ca perioade necontributive și 
perioada de îndeplinire a serviciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat acestuia, 
dacă nu este posibilă stabilirea pensiei în condițiile Legii asigurării cu pensii a militarilor și a 
persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne  nr. 1544-XII din 
23.06.1993 și perioadele de activitate necontributive în funcția de judecător și procuror de 
până la 31 decembrie 2005. Pentru aceste perioade, la calcularea pensiei, conform 
prevederilor art. 8 alin. (3) al Legii privind sistemul public de pensii nr. 156 din 14.10.1998, se 
va lua în calcul salariul mediu lunar la data calculării pensiei. Începând cu 01.01.2006, 
judecătorii și procurorii au devenit contribuabili și persoane asigurate în sistemul public de 
asigurări sociale.  

3.7 Începând cu 01.01.2017, militarii care îndeplinesc serviciul prin contract, persoanele din corpul 
de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și sistemul penitenciar, ofițerii de 
protecție și colaboratorii organelor securității statului și Centrul Național Anticorupție au 
devenit persoane asigurate obligatoriu, care achită contribuții de asigurări sociale. 

3.8 Reieșind din cele expuse, situațiile analizate nu sunt similare, fiind constatate situații juridice 
diferite deoarece perioada de îndeplinire a serviciului militar prin contract și perioadele de 
activitate necontributive în funcția de judecător și procuror de până la 31 decembrie 2005 
reprezintă perioade de activitate remunerate, iar veniturile obținute ca urmare a realizării 
acestei activități nu erau supuse asigurării sociale obligatorii, reieșind din legislația în vigoare 
în perioada respectivă.  
 

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; măsuri pozitive – acţiuni speciale provizorii 
luate de autorităţile publice în favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei 
comunităţi, vizând asigurarea dezvoltării lor fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii acestora în 
raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi; art. 3 stabilește că subiecţi în 
domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat; art. 8 
interzice orice formă de discriminare privind accesul persoanelor la: lit. c) servicii de protecție 
socială. 

4.3 Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați nr. 5 din 
09.02.2006 la art. 2 stipulează că abordare complexă  a egalităţii între femei şi 
bărbaţi presupune integrarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în politicile şi în 
programele din toate domeniile şi la toate nivelurile de adoptare şi aplicare a deciziilor. 

4.4 Legea privind sistemul public de pensii nr. 156 din 14.10.1998 la art.  11 alin. (1) prevede 
că pensiile publice reprezintă toate categoriile de pensii, sub formă de drepturi bănești, ale 



3 

 

căror stabilire și plată sunt garantate prin lege de către stat; art. 5 alin. (1) în sistemul public, 
stagiul de cotizare însumează toate perioadele contributive; alin. (2) Perioadele  necontributive 
ale asiguratului asimilate stagiului de cotizare sunt: a1) perioada de îndeplinire a serviciului 
militar prin contract sau a altui serviciu asimilat acestuia, dacă nu este posibilă stabilirea 
pensiei în condiţiile Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de 
comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993; b) perioada 
de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani de către unul din părinţi sau de tutore în caz de 
deces al ambilor părinţi; f) perioadele de activitate necontributive în funcția de judecător și 
procuror de până la 31 decembrie 2005; art. 8 alin. (3) pentru perioadele specificate la art. 5 
alin. (2) lit. a), b), d) și e), la determinarea venitului mediu lunar asigurat începând cu 1 ianuarie 
1999 se ia în considerare salariul minim lunar pe țară la data calculării pensiei. Pentru 
perioadele specificate la art. 5 alin. (2) lit. a1) și f), la determinarea venitului mediu lunar 
asigurat începând cu 1 ianuarie 1999 se ia în considerare salariul mediu lunar pe țară la data 
calculării pensiei. 

4.5 Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei la art. 2 
statuează că Statele părţi condamnă discriminarea faţă de femei sub toate formele sale, convin 
să ducă prin toate mijloacele adecvate şi fără întârziere o politică vizând să elimine 
discriminarea faţă de femei şi, în acest scop, se angajează să ia toate măsurile 
corespunzătoare, inclusiv prin dispoziţiile legislative, pentru modificarea sau abrogarea oricărei 
legi, dispoziţii, cutume sau practici care constituie o discriminare faţă de femei. 

4.6 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 prevede 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, 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 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), asigurând egalitatea drepturilor bărbaților și femeilor (articolul 3) etc.; 
pct. 42 dacă se iau măsuri regresive, 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; pct. 50 stabilește că statele părți sunt, de asemenea, 
obligate să acorde dreptul la securitate socială atunci când persoane fizice sau un grup nu sunt 
în măsură, din motive rezonabile independente de voința lor, să realizeze acest drept, în cadrul 
sistemului existent de securitate socială, cu mijloacele de care dispun. Statele părți vor trebui 
să stabilească scheme necontributive sau alte măsuri de asistență socială pentru a oferi sprijin 
acestor indivizi și grupuri care nu pot contribui în mod suficient la propria lor protecție. 
  

V.   În concluzie, Consiliul reține următoarele 
5.1 Consiliul urmează să se pronunțe pe marginea unei discriminării indirecte cu privire la 

cuantumul pensiei pe baza genului. 
5.2 Consiliul notează că prevederile care stipulează că la calcularea pensiei pentru limită de vârstă 

pentru anumite perioade necontributive se va lua în calcul salariul minim lunar pe țară la data 
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calculării pensiei1 dezavantajează femeile, perpetuând decalajele de gen la cuantumul 
pensiilor. Analizând perioadele necontributive pentru care la data calculării pensiei se va lua în 
considerare salariul minim lunar pe țară, Consiliul reține că două dintre acestea 
dezavantajează mai mult femeile, și anume perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de 
3 ani și perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani. 

5.3 Această constatare se confirmă și prin datele statistice, or potrivit acestora femeile beneficiază 
de pensii pentru limită de vârstă mai mici decât bărbații2. Consiliul menționează că, pe de o 
parte, aceasta situație este cauzată de disparitatea salarială de sex (14,5%)3, iar, pe de altă 
parte, un aspect semnificativ al diferenței la pensie era cauzat de modul în care anumite 
perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare se iau în considerare la calcularea 
pensiei.  

5.4 Referitor la modul în care anumite perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare se iau 
în considerare la calcularea pensiei, Consiliul reamintește că, prin decizia emisă pe cauza 
321/15 la data de 29 ianuarie 2016, a constatat că aceste perioade prezintă o dimensiune de 
gen, deoarece, preponderent, femeile sunt cele care își îngrijesc copiii. De asemenea, datele 
statistice confirmă că, în medie, din numărul total de beneficiari de concediu parțial plătit pentru 
îngrijirea copilului doar 0,76% sunt tații, în comparație cu 98,66% mame.4  

5.5 Prin urmare, calcularea pensiei în baza salariului minim pe tară pentru perioada necontributivă 
de îngrijire a unui copil, Consiliul notează că va influența, inevitabil, negativ cuantumul pensiei 
pentru limită de vârstă a femeilor.  

5.6 Astfel, în contextul problemelor descrise mai sus, apare necesitatea de a identifica un set de 
reforme sincronizate, care să aducă o îmbunătățire suficientă, cu impact maxim. În primul rând 
se recomandă a fi echivalat venitul luat în calcul pentru perioada necontributivă. Remedierea 
acestui aspect va reduce penalizarea femeilor pentru fiecare concediu de îngrijire luat, atunci 
când se calculează pensia. Mai exact, Consiliul recomandă ca salariul minim lunar pe țară să 
fie înlocuit cu cel mediu. În al doilea rând, Consiliul notează că asigurarea principiului 
nediscriminării nu se limitează doar la ajustarea prevederilor legislative conform standardelor în 
materia nediscriminării. Statele au obligația de a se asigura că această egalitate este una reală 
și nu doar declarativă și să pună în aplicare o politică efectivă vizând eliminarea discriminării 
față de femei, prin elaborarea unor măsuri pozitive care duc nemijlocit la diminuarea motivelor 
care discriminează un anumit grup de persoane în raport cu celelalte persoane. Astfel, 
Consiliul recomandă să fie instituite anumite modalități de stimulare a partajării concediului de 
îngrijire a copilului între părinți, ceea ce va conduce la minimizarea impactului disproporționat 
al cuantumului pensiilor dintre bărbați și femei.  
 

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 indirectă pe criteriul de gen la calcularea pensiei 
pentru limită de vârstă. 

2. Consiliul, în temeiul art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea cu privire la asigurarea egalității 
recomandă următoarele: 

 să se prevadă că la data calculării pensiei pentru perioadele necontributive asimilate 
stagiului de cotizare se va lua în considerare salariul mediu lunar pe țară; 

 să se instituite anumite modalități de stimulare a partajării concediului de îngrijire a 
copilului între părinți. 

3. Prezenta decizie se remite Parlamentului și Guvernului pentru a întreprinde măsuri necesare 
în vederea remedierii situațiilor constatate.  

4. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 

                                                           
1 A se vedea art. 5 alin. (2) și art. 8 alin. (3) din Legea privind sistemul public de pensii nr. 156 din 14.10.1998. 
2 Mărimea medie a pensiei pentru limita de vârsta, pe sexe, în profil teritorial (2016) indică că mărimea medie a pensiilor pentru femei 
este de 1221,37 lei, pe când cea a bărbaților este de 1491,06 lei.  
3http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__03%20FM__SAL010__serii%2
0anuale/SAL010300.px/table/tableViewLayout1/?rxid=a07ece94-3aeb-4c06-897f-a8a8dbddb9e1 
4 http://msmps.gov.md/sites/default/files/document/attachments/rsa2015.pdf, Raportul social anual 2015, p. 56 

http://www.egalitate.md/
http://msmps.gov.md/sites/default/files/document/attachments/rsa2015.pdf
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5. 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 


