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  DECIZIE  
din 11 martie 2020 
cauza nr. 244/19  

 
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 
petiționarului: XXX XXXX 
reclamaților: administrația IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă 
Prespitalicească, Substația Asistență Medicală Urgentă Edineț și 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii 

Hărțuire pe criteriu de opinie la locul de muncă. 
 

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 de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 
asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012. 
 

III. Susţinerile părţilor   

        Alegaţiile petiţionarului 
3.1 Petiționarul susține că activează în cadrul IMSP CNAMUP, substația AMU Edineț, în 

calitate de felcer, timp de 35 ani. Pe tot parcursul activității nu a avut nici o plângere din 
partea pacienților în ceea ce privește prestarea serviciilor medicale. În plus, petiționarul 
afirmă că este veteran al războiului de pe Nistru. Petiționarul declară că disputele la 
locul de muncă, au început odată cu schimbarea conducerii administrației. Acesta 
afirmă că îi sunt create diferite obstacole cu intenția de a-l demite din funcția deținută.  

3.2 Petiționarul afirmă că graficul de muncă, lunar, este stabilit în așa fel încât să activeze 
în schimburi consecutive de 24 ore/repaus/24 ore, să fie obosit și să comită abateri în 
exercitarea atribuțiilor aferente funcției. Potrivit petiționarului, graficul de muncă pentru 
luna august, conform salariului tarifar stabilit, era de 147 ore, dar petiționarul a îndeplinit 
un volum de muncă echivalent cu 216 ore.  

3.3 Suplimentar, petiționarul susține că, în 26 septembrie 2019, administrația instituției, 
fără acordul petiționarului, l-a transferat din Serviciul de Urgență Edineț la Punctul de 
Urgență Brânzeni, emițând în acest sens un ordin și solicitând acordul petiționarului. 
Respectiv, în cazul neprezentării la locul de muncă, petiționarul este amenințat cu 
demiterea din funcția deținută. Petiționarul adaugă că, în data de 10 ianuarie 2019, la 
indicațiile medicului-șef, un alt angajat l-a agresat la locul de muncă prin aplicarea 
violenței, lovindu-l și cauzându-i leziuni corporale. Fapta a fost examinată de organele 
de poliție din Edineț. În altă situație, în data de 02 septembrie 2019, aflându-se la locul 
de muncă, petiționarul a fost provocat la ceartă de către medicul-șef, iar, ulterior, acesta 
din urmă făcea presiuni asupra colegilor în vederea prezentării explicațiilor scrise 
precum că petiționarul a inițiat conflictul. Petiționarul notează că doi colegi au semnat 
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asemenea documente, deși nu au fost prezenți la locul incidentului. În urma acestor 
conflicte, petiționarul menționează că este solicitat să se prezinte la Comisia de 
disciplină, situată la Bălți, unde este audiat, mai ales, în orele de după programul de 
muncă, atunci când trebuie să se odihnească pentru a se pregăti de următoarea tură 
de muncă.  Petiționarul este de părere că aceste provocări și insinuări sunt făcute pe 
ascuns, în defavoarea lui, pentru a-l distanța și izola de colegii lui, determinându-l să 
părăsească locul de muncă.  

3.4 Petiționarul declară că a adus la cunoștința președintelui comitetului sindical starea de 
fapt, dar nu a fost întreprinsă nici o măsură. Potrivit petiționarului, liderul de sindicat nu 
apără drepturile și interese salariaților, ci ale administrației. Petiționarul notează că a 
depus petiții la minister, sindicatul de ramură, procuratură și alte organe de drept, 
inspectoratul de stat al muncii, însă a primit răspunsuri formale, ori constatări ale 
încălcării legislației, dar fără a fi aplicate sancțiuni și identificate soluții efective de 
remediere a situației. Din cauza ignorării și lipsei de reacție, petiționarul susține că și-a 
retras calitatea de membru al organizației sindicale de ramură. Însă, situația existentă 
nu s-a schimbat până în prezent. Petiționarul adaugă că în anul 2018, în calitate de 
membru al Comitetului sindical din cadrul Substației AMU Edineț, s-a adresat 
președintelui sindicatului din cadrul CNAMUP cu un șir de întrebări cu referire la 
activitatea instituției, însă nu a primit nici un răspuns la întrebările respective.  

3.5 Petiționarul notează că, în data de 25 mai 2018, fiind în exercitarea atribuțiilor de 
serviciu, între dânsul și un alt medic cu care se afla în relație de concubinaj, s-a iscat o 
ceartă cu privire la modalitatea de administrare a medicamentului în cazul unui pacient, 
drept rezultat ofensându-se reciproc. Petiționarul susține că, ulterior, administrația 
AMU Edineț a transformat incidentul într-un proces de răfuială, cu examinare la 
Comisia disciplinară din Chișinău, ceea ce a condus la emiterea ordinului de 
sancționarea disciplinară cu mustrare aspră. Ordinul dat a fost contestat în instanța de 
judecată. Conform petiționarului, după aceasta, s-a început o luptă împotriva lui pentru 
a-l determina să demisioneze. De asemenea, la solicitarea implicării sindicatului, i s-a 
răspuns că nu este membru al organizației, deși, petiționarul susține că achita lunar 
120 lei cotizația de membru. Petiționarul menționează că a sesizat ministerul de resort, 
a solicitat audiență la ministru, dar fără efecte ori situația a rămas una incertă până în 
prezent. Petiționarul consideră că faptele descrise și care au fost comise împotriva lui 
sunt o reacție la opinia diferită față de poziția administrației Substației AMU Edineț, 
precum și a conducerii Centrului, fiind hărțuit, maltratat și presat cu scopul de a-l 
determina să părăsească locul de muncă.  

 
 Poziția reclamaților 

3.6 Administrația Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească 
menționează că petiționarul activează în funcția de felcer la Substația AMU Edineț și 
subliniază că acesta se bucură de un tratament nediscriminatoriu și de condiții de 
egalitate cu alți angajați. Aceasta afirmă că faptele invocate în plângere sunt eronate 
și interpretate greșit de către petiționar. Reclamata notează că alegațiile referitoare la 
personalitate incomodă pentru administrație, luată la țintă de către șeful SAMU Edineț 
și vicedirectorul Stației AMU Edineț Nord, fiind persecutat în timpul exercițiului funcției, 
amenințat continuu și presat, sunt neprobate. 

3.7 Reclamata susține că activitatea în cadrul serviciului de asistență medicală urgentă 
este realizată în schimburi de 12/24 ore, la cererea și cu acordul scris al salariaților, în 
corespundere cu prevederile Contractului colectiv de muncă pentru anii 2018-2021. 
Respectiv, reclamata afirmă că a fost alegerea petiționarului de a activa în regimul de 
muncă în ture de 24 ore, pentru care a depus cerere și a prezentat acordul scris în data 
de 01 octombrie 2015. Regimul respectiv este aplicat tuturor salariaților, la cerere și cu 
acordul lor scris, cu excepția celor care nu doresc acest lucru. Reclamata menționează 
că, în privința depășirii timpului de muncă/timpului de odihnă, faptă expusă în plângere, 
a fost întocmit procesul-verbal de control al Inspectoratului de Stat al Muncii, care se 
referă doar pentru luna august 2019, când a fost o situație de extremă necesitate pentru 
asigurarea continuității serviciilor de asistență medicală urgentă în condiții de 
insuficiență a resurselor umane disponibile, din motive de concedii anuale, medicale, 
inclusiv un deces, cum a explicat șeful SAMU Edineț. Totodată, reclamata susține că 
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această depășire a fost admisă doar într-un singur caz, atunci când a înlocuit un alt 
felcer, la cerere, în urma înțelegerii, astfel, un salariat a fost inclus în graficul de muncă 
pentru înlocuirea temporară a salariatului absent. De asemenea, din considerațiunile 
expuse mai sus, lipsa personalului a existat și în luna septembrie, astfe l, au fost 
efectuate înlocuiri la PAMU Brânzeni de felcerii din alte subdiviziuni, care au activat în 
egală măsură cu petiționarul. Acest ultim fapt a fost o înlocuire/îndeplinire a obligațiilor 
de muncă a personalului temporar absent prin prelucrarea timpului, cu achitarea 
salariului pentru orele efectiv lucrate.  

3.8 În continuare, reclamata susține că timpul de muncă a fost remunerat în mărime 
deplină, corespunzător pct. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 837/2016 pentru aprobarea 
Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice 
încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.  

3.9 Reclamata afirmă că nu deține informații privind controlul efectuat de către Comisia 
pentru examinarea petiției petiționarului, pe care ultimul a depus-o în adresa prim-
ministrului și readresată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.  

3.10 Reclamata menționează că verificarea respectării prevederilor legislației în domeniul 
acordării asistenței medicale urgente prespitalicești se realizează prin efectuarea 
controalelor planificate de două ori pe an și a celor inopinate, care în anul 2019 au fost 
în număr de trei, de către Departamentul audit medical, control de linie și asigurarea 
calității, precum și prin intermediul verificării actelor medicale/fișelor de solicitare a 
asistenței medicale urgente.  

3.11 Reclamata afirmă că petiționarul a fost sancționat disciplinar cu mustrare aspră pentru 
încălcarea eticii și deontologiei profesionale, prin insultarea medicului de echipă, în 
prezența colegilor, precum și pentru refuzul de a executa indicațiile medicului în timpul 
acordării asistenței medicale urgente pacientului. Totodată, reclamatul afirmă că alți 
felceri/asistenți medicali din cadrul Substației AMU Edineț nu au fost sancționați 
disciplinar.  

3.12 Cu referire la graficele de muncă pentru felceri/asistenți medicali, reclamata 
menționează că acestea se întocmesc lunar până la data de 25 a lunii, de către șeful 
SAMU și felcerul superior, ulterior fiind transmise prin poștă electronică Direcției 
economie și Direcției resurse umane. După verificare, acestea sunt transmise la 
SAMU, coordonate cu liderul sindical și aprobate de vicedirectorul SAMU, transmise 
angajaților spre cunoștință, precum și afișate pe panou, la un loc vizibil. 

3.13 În privința incidentului din 10 ianuarie 2019, consumat în incinta SAMU Edineț, 
reclamata notează că acesta a fost investigat de către organele de drept, iar persoanei 
vizate i-au fost aplicate sancțiuni.  

3.14 Suplimentar, reclamatul menționează că, în cadrul instituției, a parvenit demersul 
vicedirectorului IMSP CNAUMP, responsabil Stația AMU Nord, cu privire la pretinse 
încălcări disciplinare comise de petiționar, inclusiv, fiind anexate demersuri ale 
salariaților din colectivul de muncă. În același timp, conform celor spuse de reclamată, 
în adresa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, petiționarul a depus o 
sesizare similară, invocând aceeași situație de conflict în colectivul de muncă și 
exprimându-și nemulțumirea față de conducerea Substației AMU Edineț, în acest caz 
fiind creată o comisie, cu deplasarea la Substația respectivă. Având în vedere că 
întrebările abordate în cazurile menționate au avut același obiect de examinare, 
materialele nu au fost examinate repetat, fapt despre care petiționarul a fost informat. 
 

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. 121/2012 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 hărțuirii ca 
fiind orice comportament nedorit care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, 
degradant, umilitor sau ofensator, având drept scop sau efect lezarea demnităţii unei 
persoane pe baza criteriilor stipulate de prezenta lege; art. 3 stabilește că subiecţi în 
domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat; 
art. 7 alin. (1) statuează 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. (2) lit. f) stipulează că hărțuirea se consideră acţiune discriminatorie a 
angajatorului. 

4.3 Codul muncii nr. 154/2003 la art. 5 lit. e) prevede că unul dintre principiile de bază 
ale reglementării raporturilor de muncă şi a altor raporturi legate nemijlocit de acestea, 
principii ce reies din normele dreptului internaţional şi din cele ale Constituţiei Republicii 
Moldova, este egalitatea în drepturi şi în posibilităţi a salariaţilor; 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. 10 
alin. (2) lit. f6) stabilește că angajatorul este obligat să asigure respectarea demnităţii 
în muncă a salariaţilor. 

4.4 Carta socială europeană (revizuită) în Partea I pct. 2 stabilește că toți lucrătorii au 
dreptul la condiții de muncă echitabile; pct. 26 garantează că toţi lucrătorii au dreptul 
la demnitate în muncă; Partea a II-a art. 26 alin. (2) prevede că  în vederea asigurării 
exercitării efective a dreptului tuturor lucrătorilor la protecţia demnităţii lor în muncă, 
părţile se angajează, în consultare cu organizaţiile patronilor şi lucrătorilor să 
promoveze sensibilizarea, informarea şi prevenirea în materie de acte condamnabile 
sau explicit ostile şi ofensatoare, dirijate în mod repetat împotriva oricărui salariat la 
locul de muncă sau în legătură cu munca, şi să ia orice măsură adecvată pentru 
protejarea lucrătorilor împotriva unor astfel de comportamente; Partea a V-a Articolul 
E statuează că respectarea drepturilor recunoscute în prezenta Cartă trebuie asigurată 
fără deosebire de rasă, sex, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine 
națională sau socială, sănătate, apartenență la o minoritate națională, naştere sau orice 
altă situație. 

4.5 Convenţia nr. 111/1958 privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de 
muncă şi exercitării profesiei la art. 1 alin. (1) dă definiția discriminării: a) orice 
diferenţiere, excludere sau preferinţă întemeiată pe rasă, culoare, sex, religie, 
convingeri politice, ascendenţă, naţională sau origine socială, care are ca efect să 
suprime sau să ştirbească egalitatea de posibilităţi sau de tratament în materie de 
ocupare a forţei de muncă şi de exercitare a profesiei; b) orice altă diferenţiere, 
excludere sau preferinţă având ca efect suprimarea sau ştirbirea egalităţii de posibilităţi 
sau de tratament în materie de ocupare a forţei de muncă şi exercitare a profesiei, care 
ar putea fi specificată de către statul membru interesat după consultarea organizaţiilor 
reprezentative ale celor care angajează şi a organizaţiilor lucrătorilor, dacă acestea 
există, precum şi a altor organisme competente; art. 2 stipulează că orice stat membru 
care aplică prezenta convenţie se angajează să formuleze şi să practice o politică 
naţională care să urmărească promovarea, prin metode adaptate condiţiilor şi uzanţelor 
naţionale, a egalităţii de posibilităţi şi de tratament în materie de ocupare a forţei de 
muncă şi exercitare a profesiei, în scopul eliminării oricăror discriminări; 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Analizând materialele dosarului, Consiliul reține că urmează să se pronunțe asupra 
existenței faptei de hărțuire pe criteriu de opinie la locul de muncă.   

5.2 Consiliul reamintește că atât legislația națională (art. 15 alin. (1) și art. 19 din Legea nr. 
121/2012 cu privire la asigurarea egalității), cât și practica Curții Europene a Drepturilor 
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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 
reclamat atunci când petiționara/ul prezintă dovezi din care se poate prezuma că a 
existat un tratament discriminator. Reieșind din alegațiile expuse, pentru a institui 
prezumția hărțuirii petiționarul urma să prezinte faptele și argumentele astfel încât să 
caracterizeze cumulativ următoarele elemente constitutive:  

a) comportamentul nedorit  
b) care a condus la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau 
ofensator  
c) scopul sau efectul comportamentului a fost să lezeze demnitatea persoanei  
d) pe baza unui criteriu protejat. 

5.3 Studiind materialele dosarului, Consiliul stabilește că prezumția hărțuirii a fost instituită. 
Consiliul a reținut că petiționarul invocă drept comportament nedorit următoarele fapte 
ale reclamaților: persecutarea și presiunea în scopul determinării lui de a depune 
cerere de demisie din funcția de felcer; stabilirea orelor de muncă în volum 
supraîncărcat; transferul petiționarului de la locul de muncă de bază la un alt loc de 
muncă, solicitări frecvente de a se prezenta la comisia de disciplină de la Bălți, 
agresarea petiționarului la locul de muncă, colectarea de către administrație a 
mărturiilor împotriva petiționarului. Consiliul a luat act de faptul că acest comportament 
ar fi fost determinat de opinia acestuia. 

5.4 Conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalităţii, 
sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine persoanei 
despre care se presupune că a comis fapta discriminatorie. Consiliul urmează să 
aprecieze caracterul comportamentului deplâns prin raportare la normele general 
acceptabile în relațiile de muncă, precum și legătura de cauzalitate dintre acesta și 
criteriul invocat.  

5.5 Consiliul, analizând în contradictoriu argumentele părților și declarațiile martorilor, 
ajunge la următoarele concluzii. Consiliul constată că între petiționar și reclamați, (atât 
șeful nemijlocit al petiționarului, cât și administrația Centrului Național de Asistență 
Medicală Urgentă Prespitalicească) există relații tensionate referitoare la procesul de 
muncă. Acest fapt poate fi dedus din numeroasele petiții înaintate de petiționar 
autorităților publice (guvern, minister, președinție, poliție, procuratură, etc.) în care 
dânsul invocă existența unor probleme privind organizarea și funcționarea Substației 
de Asistență Medicală Urgentă Edineț. Consiliul a stabilit că această stare a lucrurilor 
este cauzată de incidentul care a avut loc în data de 25 mai 2018, atunci când 
petiționarul a refuzat să execute indicațiile medicului în privința acordării asistenței 
medicale urgente pacientului, care s-a soldat cu un conflict deschis dintre aceștia, în 
urma căruia petiționarul a fost sancționat disciplinar. 

5.6 Consiliul a stabilit că petiționarul a fost tras la răspundere disciplinară pentru încălcarea 
atribuțiilor de serviciu și pentru comportamentul nedemn al acestuia față de colega de 
serviciu. În acest context, Consiliul notează că declanșarea procedurilor disciplinare în 
privința persoanei asupra căruia există circumstanțe obiective că a încălcat atribuțiile 
de serviciu, constituie acțiuni general acceptabile în relațiile de muncă. Consiliul 
constată că, în privința petiționarului, au existat circumstanțe obiective de a fi 
declanșată o astfel de procedură, or refuzul felcerului de a executa indicațiile medicului, 
obiectiv, poate atrage după sine o astfel de răspundere. De asemenea, Consiliul 
notează că nemulțumirea petiționarului referitoare la solicitările de a prezenta explicații 
comisiei disciplinare nu poate fi reținută drept un comportament intimidant și nici o 
persecutare în relațiile de muncă. Consiliul precizează că orice sesizare urmează să 
fie examinată conform prevederilor legislației incidente, inclusiv cu solicitarea 
explicațiilor pe caz de la toate persoanele vizate. Consiliul reține că, potrivit pct. 112 
din Codul deontologic al lucrătorului medical şi al farmacistului aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 192/2017, orice lucrător medical este pasibil de tragere la răspundere 
disciplinară, în condițiile legislației muncii, dacă există temeiuri de fapt și de drept care 
permit inițierea procedurii disciplinare. Verificarea legalității constatărilor comisiei de 
disciplină depășește limita atribuțiilor funcționale prevăzute prin Legea nr. 121/2012 cu 
privire la asigurarea egalității.  
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5.7  Cu referire la stabilirea unui regim de ore de muncă supraîncărcat, reclamații au 
explicat că această situație a fost cauzată de o necesitate extremă, când șeful SAMU 
Edineț, în vederea continuării procesului de muncă, în luna august 2019 a dispus 
înlocuirea temporară a salariatului absent cu petiționarul.  Consiliul a luat act de faptul 
că Inspectoratul de Stat al Muncii a verificat respectarea legislației muncii și a constatat 
încălcări admise în privința petiționarului referitoare la munca prestată în luna august 
2019.  

5.8 Consiliul a luat act că, în astfel de situații neprevăzute, au fost efectuate înlocuiri de 
felcerii din alte subdiviziuni la PAMU Brânzeni, care au activat în egală măsură cu 
petiționarul, tuturor fiindu-le achitat salariul pentru orele efectiv lucrate. Consiliul atrage 
atenția că, domeniul de activitate al medicinii de urgență este unul de importanță vitală 
pentru societate, deci, întreruperea activității ar putea cauza daune și prejudicii, inclusiv 
pentru sănătatea și integritatea fizică a populației, iar în acest caz, conducătorul 
instituției publice trebuie să întreprindă toate măsurile necesare pentru a nu admite 
stoparea, încetarea ori în alt mod întreruperea activității, prin prestarea întârziată sau 
refuzul de a presta serviciile medicale din considerentul lipsei de personal. Remanierile 
sporadice de acest gen, în cadrul prestării serviciilor medicale de urgență, se consideră 
acțiuni acceptabile, respectiv, nu pot fi calificate drept acțiuni care aduc atingere 
demnității lucrătorului medical.  

5.9 Cu referire la incidentul din 10 ianuarie 2019, Consiliul a luat act de faptul că atât 
petiționarul, cât și colegul de serviciu vizat, au fost supuși răspunderii contravenționale 
pentru încălcările admise la locul de muncă. Consiliul notează că faptele în care se 
regăsesc elemente ale componenței contravenției și/sau infracțiunii nu pot fi examinate 
prin prisma Legii cu privire la asigurarea egalității. 

5.10 Cu referire la schimbarea locului de muncă al petiționarului din cadrul SAMU Edineț la 
PAMU Brânzeni, Consiliul a fost informat de către reclamați că, în legătură cu lipsa de 
personal, s-au efectuat înlocuiri la PAMU Brânzeni de către felcerii din alte subdiviziuni, 
printre care și petiționarul. În acest sens, Consiliul reține prevederea art. 73 Codul 
muncii coroborată cu prevederea art. 104 alin. (2) lit. b) Codul muncii care stipulează 
expres că, în cazul apariției necesității efectuării lucrărilor necesare înlăturării unor 
situaţii care ar putea periclita buna funcţionare a unităţilor medico-sanitare, angajatorul 
poate schimba temporar, pe o perioadă de cel mult o lună, locul şi specificul muncii 
salariatului, fără consimţământul acestuia şi fără operarea modificărilor respective în 
contractul individual de muncă. Reieșind din prevederile enunțate mai sus, Consiliul 
consideră justificată decizia șefului SAMU Edineț de a schimba temporar locul de 
muncă al petiționarului în legătură cu necesitatea suplinirii numărului de personal care 
trebuie implicat în procesul de muncă. 

5.11 Referitor la criteriul de opinie, Consiliul explică că simplu l dezacord, nemulțumire sau 
o altă părere decât cea a colegului sau a conducătorului nu corespunde valorii criteriului 
de opinie protejat prin Legea cu privire la asigurarea egalității. Consiliul notează că, în 
sensul Legii cu privire la asigurarea egalității, pentru ca opinia să fie reținută drept un 
criteriu protejat, trebuie să exprime un set de valori, bazate pe principiile democrației și 
drepturile omului, însoțită de o fermă putere de convingere și bine argumentată, care 
vizează un subiect de interes public și care devine parte din identitatea celui ce o 
expune și îl diferențiază de ceilalți în societate. În cazul examinat, Consiliul stabilește 
că prin opinie petiționarul invocă dezacordul în privința acordării asistenței medicale cu 
medicul curant și nemulțumirea că, pentru refuzul de a executa indicațiile medicului, a 
fost sancționat disciplinar. Or, acest dezacord nu constituie opinie în sensul Legii cu 
privire la asigurarea egalității.  

5.12 Acestea fiind stabilite și explicate, Consiliul conchide că faptele invocate nu constituie 
hărțuire la locul de muncă. 
 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3 și 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 aprobat prin 
Legea nr. 298/2012,  
 

CONSILIUL DECIDE 
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1. Faptele examinate nu reprezintă hărțuire pe criteriu de opinie la locul de muncă. 
2. Decizia se comunică părților 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, sediul 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 
 
____________________________________________ 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV– membru 
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