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  DECIZIE  

din 29 noiembrie 2019 

cauza nr. 206/19  

 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 

 

Ian FELDMAN – preşedinte 

Svetlana DOLTU – membră 

Andrei BRIGHIDIN – membru 

Victorina LUCA – membră 

 

 

au examinat plângerea depusă de XXXXX, conform celor descrise și au deliberat, în 

ședință închisă, cu privire la următoarele.  

 

I. Obiectul plângerii 

Petiționara declară că primarul or. Costești refuză să o angajeze. De asemenea, 

susține că a fost luată la evidența autorităților cu atribuții în domeniul ocupării forței de 

muncă, fiind înregistrată cu statut de șomer, însă nu i-a fost propusă nici o funcție. 

Mai mult, aceasta susține că a fost scoasă din evidența persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă, iar înregistrarea repetată poate fi efectuată doar 

începând cu luna decembrie 2019. Petiționara menționează că asistenții sociali de 

fiecare dată găsesc careva erori în anchetă și nu beneficiază de ajutor social, pe 

când, altor familii din localitate, autoritățile locale le-au acordat prestația respectivă.  

 

II. Dreptul național relevant 

2.1 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 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 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 lege sau pe 

criterii presupuse; art. 13 alin. (2) stabilește că plângerea cu privire la fapta de 

discriminare se prezintă Consiliului. Plângerea trebuie să conţină o descriere a 

încălcării dreptului persoanei, momentul în care a avut loc această încălcare, faptele 

şi eventualele dovezi care susţin plângerea, numele şi adresa persoanei care o 

depune. Plângerea poate fi depusă la Consiliu în termen de un an de la data 

săvârşirii faptei sau de la data la care se putea lua cunoştinţă de săvârşirea ei; art. 14 

lit. b) prevede că, Consiliul va respinge plângerea dacă aceasta nu conţine informaţia 

prevăzută la art. 13 alin. (2). 
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2.2 Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 

discriminării și asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012 la pct. 42 

prevede că se declară inadmisibile plângerile care: lit. a) cad sub incidența art. 14 din 

Legea cu privire la asigurarea egalității; lit. b) au fost depuse cu încălcarea termenului 

de prescripție; lit. c) nu ţin de competenta Consiliului; lit. d) au un obiect nefondat, prin 

raportare la domeniul de aplicare al Legii cu privire la asigurarea egalităţii; pct. 56 

petiţionarul sau, după caz, persoana interesată trebuie să prezinte fapte şi eventuale 

probe care susţin plângerea, iar reclamatului îi revine sarcina de a proba că faptele 

nu constituie discriminare. 

III. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

3.1 Consiliul notează că poate să examineze în fond doar acele fapte care pot fi 

încadrate într-o formă de discriminare, prevăzută de art. 2 din Legea cu privire la 

asigurarea egalității nr. 121/2012. Totodată, potrivit prevederilor pct. 56 din 

Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării 

și asigurarea egalității, aprobat prin Legea nr. 298/2012, petiţionarul/a trebuie să 

prezinte fapte și eventuale probe care susțin plângerea, respectiv, să instituie 

prezumţia existenţei unui fapt de discriminare. 

3.2 Acest fapt presupune că, petiționara, care se consideră victimă a discriminării, trebuie 

să prezinte fapte și dovezi încât să caracterizeze cumulativ fiecare element al formei 

de discriminare invocate. Analizând alegațiile expuse în plângere, Consiliul stabilește 

că petiționara invocă un tratament mai puțin favorabil din partea primarului or. 

Costești, r-nul Râșcani, manifestat prin refuzul de angajare, cât și neacordarea 

ajutorului social. De asemenea, Consiliul stabilește că petiționara invocă un tratament 

defavorabil prin faptul că nu beneficiază de indemnizația destinată persoanelor aflate 

în căutarea unui loc de muncă, urmare a radierii acesteia din evidența organelor 

competente.  

3.3 Consiliul, în contextul stabilirii circumstanțelor relevante cauzei, a solicitat Direcției 

asistență socială și protecția familiei r-nul Râșcani și Direcției teritoriale pentru 

ocuparea forței de muncă r-nul Râșcani informații și explicații privind cele invocate în 

plângere. Consiliul a reținut că refuzul de a angaja petiționara în câmpul muncii este 

determinat de lipsa locurilor vacante în cadrul primăriei.  

3.4 Totodată, Consiliul a luat act de faptul că petiționara a fost înregistrată cu statut de 

șomer la Direcția de ocupare a forței de muncă, fiind antrenată în lucrări publice o 

perioadă de 3 luni, timp în care a beneficiat de indemnizație lunară pentru stimularea 

participării active în câmpul muncii. Temeiul radierii petiționarei din evidență a 

constituit neprezentarea nejustificată a acesteia la subdiviziunea teritorială mai mult 

de 60 zile calendaristice de la data ultimei vizite.  

3.5 Cu referire la neacordarea prestației sociale, Consiliul a stabilit că, petiționara, 

începând cu anul 2016 și până în anul 2019, a beneficiat, periodic, de ajutor social și 

ajutor pentru perioada rece a anului. Stoparea, ulterioară, a plății ajutorului social a 

fost cauzată de refuzul petiționarei de a permite comisiei sociale să efectueze 

evaluarea condițiilor de trai ale familiei.  

3.6 Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul relevă că tratamentul diferențiat 

aplicat față de petiționară a fost determinat de circumstanțe obiective și nu are la 

bază un criteriu protejat de lege. În acest condiții, Consiliul nu va trece la examinarea 

fondului cauzei, ori obiectul plângerii este vădit neîntemeiat prin raportare la 

prevederile Legii cu privire la asigurarea egalității 
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Astfel, conducându-se de prevederile art. 13 alin. (2), art. 14 lit. b) din Legea nr. 

121/2012 cu privire la asigurarea egalității, coroborat cu pct. 42 din Regulamentul de 

activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 

egalității, aprobat prin Legea nr. 298/2012,  

 

CONSILIUL DECIDE 

 

1. Plângerea se declară inadmisibilă. 

2. Decizia se comunică petiționarei și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 

3. 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 

 

http://www.egalitate.md/

