
 

 

CONSILIUL PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA DISCRIMINĂRII 
ȘI ASIGURAREA EGALITĂȚII 

СОВЕТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ДИСКРИМИНАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВЕНСТВА 

COUNCIL ON THE PREVENTION AND ELIMINATION OF DISCRIMINATION AND ENSURING EQUALITY 
 

Adresa: Republica Moldova, Chișinău, MD-2004 
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.180, bir.405 

tel.: +373 (0) 22 21-28-17 

Адрес: Республика Молдова, Кишинёв, MD-2004 
бул. Штефан чел Маре, 180, каб. 405 

тел.: +373 (0) 22 21-28-17 
 

 

1 

 

  DECIZIE  
din 20 martie 2020 
cauza nr. 256/19  

 
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – președinte 
Svetlana DOLTU – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Victorina LUCA – membră 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 
 
au examinat, în ședință publică, susținerile scrise și verbale ale 
petiționarilor: XXXXX și XXXXXX 
reclamaților: YYYY YYYY, XXX XXX, Inspectoratul General al Poliției 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 ridică unele excepții 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, care vor fi expuse în partea motivată a deciziei. 
 

III. Susţinerile părţilor   

      Alegațiile petiționarilor 
3.1 Petiționarii declară că, la indicația comandantului BPDS „Fulger”, comisar-șef YYYY 

YYYY, s-a dispus serviciului SAMC a SM BPDS „Fulger” să nu implice efectivul DIAS-2 la 
operațiuni de reținere sau la alte măsuri de profilaxie în comun cu subdiviziunile operative 
ale IGP și MAI, doar în serviciul de gardă. Cazul este redat în procesul-verbal BPDS 
„Fulger” nr.15/3592 din 28.08.2019, ceea ce contravine regulamentului BPDS „Fulger”, 
ordinului MAI nr. 212/2013 și regulamentului DIAS, ordinului IGP nr. 149 din 27.11.2013.  

3.2 Petiționarii susțin că, deși pe parcursul lunilor septembrie-octombrie au depus efort în 
scopul menținerii și ridicării nivelului de capacitate de luptă a efectivului DIAS-2, precum și 
în timpul ședinței de bilanț pentru 9 luni de activitate 2019, comisarul-șef a apreciat 
activitatea DIAS-2 cu calificativul „bine”, calificativ care nu a fost anulat, chiar dacă a fost 
depus în raportul din 17 octombrie 2019. Petiționarii susțin că prin acest fapt efectivul DIAS 
nr. 2 este discriminat în comparație cu celălalt efectiv al BPDS „Fulger”. De asemenea, 
petiționarii notează că, la stabilirea indemnizației pentru activități speciale de combatere a 
terorismului pentru lunile octombrie-decembrie, conducerii DIAS-2 i-a fost stabilită 
indemnizația la nivel zero și doar pentru ceilalți angajați a fost stabilită diferențiat, până la 
1500 lei, la unul dintre indicatori, însă efectivul celeilalte brigăzi a primit suma totală.  

3.3 Petiționarii notează că activitățile de serviciu au fost îndeplinite în totalmente pentru 
trimestrul IV al anului 2019, iar în perioada de referință au depus eforturi pentru menținerea 
și ridicarea nivelului capacității de luptă a angajaților DIAS-2, cu întocmirea mai multor 
planuri de desfășurare a ședințelor. Petiționarii adaugă că președintele comisiei de 
specialitate face presiuni asupra membrilor comisiei și are atitudine tendențioasă față de 
ei și întreg efectivul DIAS-2. În plus, petiționarii susțin că la ședința comisiei au participat 
persoane care nu sunt membri și, contrar procesului-verbal, ședința comisiei a avut loc în 
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data de 28-29 octombrie 2019, dar nu în data de 25 octombrie 2019 cum e fixat în procesul-
verbal.  

3.4 Petiționarii notează că, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 409/2017, 
pedeapsa colectivă este interzisă, însă acțiunea dată denotă faptul că nu s-au respectat 
prevederile sus-menționate. 

3.5 Suplimentar, petiționarul ZZZZ ZZZZ susține că, în data de 09 iulie 2019, ora 05:00, 
angajații DIAS-2 au fost ridicați pe alarmă conform semnalului capacității de luptă ”Sirena”, 
fără a ține cont de faptul că pentru ziua respectivă, în baza raportului depus de 
comandantul corpului DIAS nr. 2 și contrasemnat de comisarul-șef locțiitorul BPDS „Fulger” 
și vizat de comandantul BPDS „Fulger”, 11 angajați DIAS-2 trebuiau să aibă zi liberă, însă, 
la semnalul de alarmă, s-au prezentat toți angajații corpului DIAS-2. 

3.6 Petiționarul ZZZZ ZZZZ afirmă că pune la îndoială corectitudinea inițierii anchetelor de 
serviciu pe parcursul anului 2019 în adresa sa, cât și a angajaților din subordine. Totodată, 
acesta menționează că reclamatul (YYYY YYYY) nu a inițiat ancheta de serviciu atunci 
când urma a fi constatată modalitatea primirii traumei la locul de muncă în data de 11 
septembrie 2019 de către acesta. Petiționarul notează că a fost eliberat din serviciu urmare 
a acumulării vechimii în muncă ce dă dreptul la pensie, precum și urmare a expirării 
perioadei pentru care au fost încheiate raporturile de serviciu.  

3.7 Petiționarii susțin că acțiunile respective sunt aplicate în privința lor, din cauza că au depus 
mai multe sesizări împotriva conducerii BPDS „Fulger” la autoritatea ierarhic superioară. 
 
Poziția reclamaților 

3.8 Reclamatul XXX XXX, locțiitor comandant, șef stat major, comisar-șef notează că, în 
conformitate cu pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 650/2006 privind salarizarea militarilor, 
efectivului de trupă și corpului de comandă angajați în serviciul apărării naționale, 
securității statului și ordinii publice, angajații BPDS „Fulger” pot beneficia de indemnizații 
pentru activități speciale de combatere a terorismului în mărime de până la 6500 lei, iar 
modul și condițiile de acordare se stabilesc prin actul intern aprobat de conducătorul 
instituției. Astfel, prin ordinul MAI nr. 271 din 17.08.2018 a fost aprobat Regulamentul 
privind acordarea indemnizației pentru activități speciale de combatere a terorismului. 
Ulterior, în data de 22.08.2018, prin ordinul șefului Inspectoratului General al Poliției nr. 
376 a fost constituită Comisia pentru stabilirea indemnizației pentru activități speciale de 
combatere a terorismului. Reclamatul menționează că indemnizația respectivă poartă un 
caracter stimulator de compensare a riscurilor asumate și se acordă lunar, conform 
aportului salariaților în procesul de prevenire și combatere a terorismului. Totodată, 
indemnizația se stabilește cumulativ pentru fiecare indicator de performanță în funcție de 
activitățile realizate. 

3.9 Reclamatul susține că, luând în considerație că, pe parcursul lunii octombrie 2019, 
conducerea DIAS-2 nu a întreprins acțiuni în măsură suficientă la consolidarea 
capacităților operaționale, fiind întreprinse doar 5 activități de instruire în comparație cu 
DIAS-21 și DIAS-4, în aceeași perioadă fiind organizate 6 activități de instruire, precum și 
pentru alte rezultate slabe în activitatea de serviciu, de către Comisia pentru stabilirea 
indemnizației pentru activități speciale de combatere a terorismului, a fost redus cuantumul 
indemnizației. 

3.10 Reclamatul adaugă că, la stabilirea indemnizației, s-a condus de atitudinea superficială a 
conducerii DIAS-2 față de atribuțiile de serviciu, precum și de analiza notelor informative 
în perioada 2016-2019. Acesta susține că conducerea detașamentului nu a atins scopul 
indicat în fișa de post și nu a realizat planurile de acțiuni al BDSP „Fulger”. În perioada de 
referință, DIAS-2 s-a plasat pe ultimul loc comparativ cu alte detașamente. 

3.11 Reclamatul informează că XXXXXX, pe parcursul activității sale, a îndeplinit superficial 
sarcinile de atingerea obiectivelor din fișa postului, și anume – consolidarea capacităților 
operaționale a BDSP „Fulger”. În același timp, conform raportului ofițerului psiholog, 
inspector principal ZZZZ, care a realizat un sondaj anonim la compartimentul climatului 
organizațional și competențele manageriale ale conducătorilor DIAS-2, s-a constatat că 
atmosfera este relativ satisfăcătoare, iar din partea conducerii detașamentului persistă un 
comportament și o comunicare arogantă.  

3.12 În continuare, reclamatul adaugă că DIAS-2 nu a fost apreciat cu calificativul „bine” în 
perioada de 9 luni a anului 2019. 
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3.13 Reclamatul menționează că, potrivit planului de acțiuni al BDSP „Fulger”, pentru semestrul 
II al anului 2019, unul dintre obiective este alertarea efectivului la semnalele de alarmă, cu 
desfășurarea exercițiilor practice privind reacționarea și interacțiunea subdiviziunilor. De 
asemenea, un alt obiectiv este consolidarea capacităților de luptă. Responsabil de 
consolidarea capacităților de luptă a DIAS-2 este petiționarul, iar alertarea efectivului 
respectiv în data de 09 iulie 2019 a fost efectuată în conformitate cu planul de acțiuni pentru 
semestrul II al anului 2019. Ulterior, în legătură cu depistarea unor neajunsuri la 
îndeplinirea misiunilor trasate, în data de 12 iulie 2019, în temeiul raportului întocmit, a fost 
inițiată ancheta de serviciu.  

3.14 Suplimentar, reclamatul explică că decizia de neimplicare a angajaților DIAS-2 în serviciile 
operative ale IGP, ci doar în cele ale serviciului diurn, a fost luată urmare a nivelului scăzut 
de pregătire al personalului detașamentului la majoritatea compartimentelor și atitudinea 
indiferentă a conducerii de a redresa situația în vederea evitării unor incidente în timpul 
operațiunilor. 

3.15 Recalmatul, Inspectoratul General al Poliției, menționează că petiționarii nu au instituit 
prezumția discriminării. Inspectoratul General al Poliției susține că indemnizația pentru 
prevenirea și combaterea terorismului poartă un caracter instabil și se acordă anume 
pentru activități care se prestează neplanificat, motiv pentru care cuantumul acesteia 
variază de la limita de 6500 lei, în funcție de cumulul de activități întreprinse pe parcursul 
perioadei de raportare lunară.  

3.16 Inspectoratul General al Poliției declară că Ministerul Afacerilor Interne a elaborat și 
aprobat ordinul nr. 271 din 17 august 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
acordarea indemnizației pentru activități speciale de combatere a terorismului (în 
continuare - Regulament). De asemenea, Inspectoratul General al Poliției a emis ordinul 
nr. 376 prin care a fost constituită Comisia pentru stabilirea indemnizației pentru activități 
speciale de combatere a terorismului în cadrul BPDS „Fulger”. Conform pct. 3 din 
Regulament, decizia privind aprecierea mărimii indemnizației pentru fiecare angajat se 
atribuie Comisiei, instituită în cadrul instituției din care face parte angajatul beneficiar de 
indemnizație. Conform pct. 17 din Regulament, indemnizația poartă un caracter stimulator 
de compensare a riscurilor asumate și se acordă lunar în dependență de aportul angajaților 
în procesul de prevenire și combatere a terorismului, iar la pct. 18 este indicat că 
indemnizația se stabilește cumulativ pentru fiecare indicator de performanță în funcție de 
activitățile realizate.  

3.17 Inspectoratul General al Poliției explică că, pe parcursul lunii octombrie 2019, de către 
conducerea DIAS-2 nu au fost întreprinse suficiente măsuri la consolidarea capacităților 
operaționale, astfel, pe perioada respectivă, fiind întreprinse doar 5 activități de instruire în 
comparație cu DIAS-1 și DIAS-4, fiind organizate 6 activități de instruire, precum și din 
cauza altor rezultate slabe, Comisia a redus cuantumul indemnizației.  

3.18 Inspectoratul General al Poliției notează că, la stabilirea indemnizației în perioada sus-
indicată, Comisia s-a condus de atitudinea superficială față de atribuțiile de serviciu a 
conducerii DIAS-2, care se mai poate constata și făcând o analiză a notelor informative în 
perioada anilor 2016-2019, unde de către conducerea DIAS-2 nu a fost atins scopul stipulat 
în fișa de post, precum și planul de acțiuni al BPDS „Fulger”, astfel, în perioada vizată, 
DIAS-2, fiind plasat pe ultimul loc în comparație cu alte detașamente, la toate 
compartimentele.  

3.19 Inspectoratul General al Poliției menționează că la pct. 10 din fișa de post a dlui XXXX, se 
indică scopul general ca fiind consolidarea capacităților operaționale ale BPDS „Fulger” 
prin realizarea sarcinilor înaintate detașamentului spre prevenirea și curmarea faptelor 
antisociale, asigurarea restabilirii ordinii de drept, apărarea vieții și sănătății, drepturilor și 
libertăților cetățenilor de atentate criminale și alte atacuri ilegale, petiționarul pe parcursul 
activități le-a îndeplinit superficial, fapt ce rezultă din notele informative citate supra.  

3.20 Inspectoratul General al Poliției afirmă că responsabil de planul de acțiuni al BPDS „Fulger” 
pentru semestrul II al anului 2019 este comisarul-șef XXX XXX care, în data de 09 iulie 
2019, a efectuat alertarea efectivului DIAS-2, conform planului de acțiuni. Totodată, luând 
în considerație că în rezultatul alertării efectivului DIAS-2 s-au depistat anumite neajunsuri 
la îndeplinirea misiunilor trasate, în data de 12 iulie 2019, în temeiul raportului locțiitorului 
comandantului, șef al Statului major, comisar-șef a fost inițiată ancheta de serviciu.  

3.21 Cu referire la neimplicarea angajaților DIAS-2 în serviciile operative ale Inspectoratului 
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General al Poliției doar în serviciul diurn al BPDS „Fulger”, reclamatul informează că, având 
la bază notele informative pe perioada anilor 2016-2019, unde s-a reflectat nivelul scăzut 
de pregătire al angajaților la majoritatea compartimentelor și atitudinea indiferentă a 
conducerii de a redresa situația, întru evitarea unor incidente în timpul operațiunilor, de 
către conducerea Brigăzii a fost luată decizia respectivă.   

 
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 nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității 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 hărţuirii 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; definiția victimizării - orice acțiune sau inacțiune 
soldată cu consecințe adverse ca urmare a depunerii unei plângeri sau înaintării unei 
acțiuni în instanța de judecată în scopul asigurării aplicării prevederilor prezentei legi sau 
în scopul furnizării un or informații, inclusiv unor mărturii, care se referă la plângerea sau 
acțiunea înaintată de către o altă persoană; 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. d) 
stabilește că se consideră discriminatorie următoarea acţiune a angajatorului: 
remunerarea inegală pentru acelaşi tip şi/sau volum de muncă; art. 7 alin. (2) lit. f) 
stipulează că se consideră discriminatorie următoarea acţiune a angajatorului: hărțuirea. 

4.3 Codul muncii 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. 5 lit. g) stabilește 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  asigurarea egalităţii salariaţilor, fără nici o 
discriminare, la avansare în serviciu, luându-se în considerare productivitatea muncii, 
calificarea şi vechimea în muncă în specialitate, precum şi la formare profesională, 
reciclare şi perfecţionare; 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. g) stabilește că angajatorul   este obligat să asigure o 
plată egală pentru o muncă de valoare egală. 

4.4 Hotărârea Guvernului nr. 650/2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă 
şi corpului de comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității 
statului şi ordinii publice, precum și a funcționarilor publici cu statut special din 
cadrul sistemului administrației penitenciare la pct. 15 prevede că, conform totalurilor 
activităţii pe unitate, militarii, efectivul de trupă şi corpul de comandă angajaţi prin contract 
în organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice beneficiază de 
indemnizaţie lunară în mărime de până la 0,5 salarii lunare, calculate ţinându-se cont de 
sporurile şi suplimentele stabilite conform actelor normative în vigoare, cu excepţia 
sporului pentru grad militar (special), sporului pentru grad ştiinţific şi titlu onorific, a 
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indemnizaţiilor şi altor drepturi băneşti cu caracter de compensare sau unic. Indemnizaţia 
se achită în luna următoare perioadei de gestiune; pct. 161 statuează că militarilor, 
efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării 
naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, pentru menţinerea venitului lunar obţinut din 
salariu ca urmare a introducerii obligativităţii de achitare a contribuţiilor individuale de 
asigurări sociale, începând cu 1 ianuarie 2017 li se stabileşte indemnizaţie lunară în 
cuantum de 6,5 la sută din salariul de funcţie, ţinându-se cont de sporuri, suplimente şi 
indemnizaţii stabilite conform prezentei hotărâri, care se reflectă la remunerarea muncii; 
pct. 17 stabilește că sporurile, suplimentele şi indemnizaţiile enumerate în prezenta 
hotărâre se determină conform Regulamentului cu privire la modalitatea de stabilire şi 
calculare a sporurilor, plăţilor suplimentare şi indemnizaţiilor militarilor, efectivului de trupă 
şi corpului de comandă, elaborat de către Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor 
Interne, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Serviciul de Protecţie şi Pază de 
Stat, Administrația Națională a Penitenciarelor, Centrul Naţional Anticorupţie, Biroul de 
Curieri Speciali. 

4.5 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. 4 alin. (3) menționează că în vederea asigurării 
exercitării efective a dreptului la o salarizare echitabilă, părţile se angajează să 
recunoască dreptul lucrătorilor şi al lucrătoarelor la salarizare egală pentru muncă de 
valoare egală; 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. 

4.6 Convenția nr. 111/1958 privind discriminarea în domeniul ocupării forței 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 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 
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 petiționarii prezintă dovezi din care se poate prezuma că a existat un 
tratament discriminator. Reieșind din alegațiile expuse, pentru a institui prezumția hărțuirii 
petiționarii urmau să prezinte fapte care ar arăta prezența cumulativă a următoarelor 
elemente:  
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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 Analizând alegațiile petiționarilor, Consiliul a instituit prezumția hărțuirii. Consiliul a reținut 
drept comportament nedorit următoarele fapte: lipsirea de indemnizația pentru activități 
speciale de combatere a terorismului pentru perioada octombrie-noiembrie 2019, 
stabilirea unor calificative minime la evaluarea performanțelor profesionale individuale 
anuale pentru activitatea în cadrul BPDS „Fulger” în anul 2019; excluderea angajaților 
corpului DIAS-2 din activitatea desfășurată în serviciile operative ale IGP și MAI și 
includerea lor doar în serviciul diurn al brigăzii; ridicarea pe alarmă a efectivului DIAS-2 în 
data de 09 iulie 2019; încetarea raporturilor de serviciu și refuzul angajatorului de a 
prelungi relațiile de muncă. Consiliul a luat act de explicațiile petiționarilor precum că 
reclamații au recurs la aceste fapte intimidante în privința lor din motiv că dânșii au depus 
mai multe sesizări împotriva conducerii BPDS „Fulger” la autoritatea ierarhic superioară 
prin care solicitau să se examineze anumite acte săvârșite de reclamați în exercițiul 
funcțiunii.  

5.4 Consiliul precizează că pretinsa discriminare a petiționarilor, manifestată prin încetarea 
raporturilor de serviciu și refuzul angajatorului de a prelungi relațiile de muncă, alegații 
formulate în privința IGP, constituie obiectul unor cauze examinate în instanța de judecată. 
În acest caz, Consiliul menționează că examinarea concomitentă a plângerilor care au 
același obiect și între aceleași părți de două autorități publice este inadmisibilă. Având în 
vedere caracterul definitiv și irevocabil al hotărârilor pronunțate de instanțele de judecată, 
precum și competența exclusivă a judecătoriilor de a verifica legalitatea și temeinicia 
ordinului de eliberare din funcție și a refuzului de prelungire a raporturilor de serviciu, 
Consiliul nu are competența de a se pronunța pe aceste fapte. În acest caz, Consiliul 
reține că petiționarii, prin sesizarea instanței de judecată referitor la verificarea temeiniciei 
deciziei angajatorului de a înceta raporturile de muncă, au făcut uz de prerogativa legitimă 
de a-și apăra drepturile și interesele în ordinea contenciosului administrativ. Totodată, 
Consiliul notează că, potrivit art. 13 alin. (3) din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 
121/2012, depunerea plângerii pe adresa Consiliului nu constituie o procedură prealabilă 
obligatorie pentru adresarea în instanța de judecată. În aceste condiții, ținând cont de 
prevederea art. 57 alin. (1) Cod administrativ nr. 116/2018 potrivit căreia, activitatea 
administrativă se realizează numai de autoritatea publică competentă și în limitele 
competenței legale, Consiliul sistează examinarea plângerii în partea referitoare la 
constatarea discriminării manifestată prin încetarea raporturilor de serviciu și refuzul 
angajatorului de a prelungi relațiile de muncă cu petiționarii. În concluzie, examinarea 
alegațiilor formulate în privința IGP încetează.  

5.5 Prin urmare, Consiliul va examina celelalte acțiuni expuse în pct. 5.3 care s-au consumat 
până la încetarea raporturilor de serviciu și refuzul prelungirii relațiilor de muncă cu 
petiționarii.  

5.6 În conformitate cu prevederea 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 caracterul comportamentului deplâns prin raportare la normele 
general acceptabile în relațiile de muncă, precum și legătura de cauzalitate dintre acesta 
și criteriul invocat. 

5.7 Reclamații au susținut că faptele invocate de petiționari nu permit instituirea prezumției 
discriminării și au prezentat explicațiile corespunzătoare pe fiecare din alegațiile acestora. 

5.8 Astfel, cu privire la neacordarea indemnizației pentru activități speciale de combatere a 
terorismului petiționarilor, Consiliul reține că aceasta este o componentă salarială variabilă 
și condiționată. Cu alte cuvinte, indemnizația disputată se acordă sub formă de stimulare 
în scopul compensării riscurilor asumate de personal, stabilită lunar în dependență de 
aportul angajaților în procesul de prevenire și combatere a terorismului, conform 
indicatorilor realizați. De asemenea, Consiliul stabilește că, prin actele interne ale 
instituției, sunt reglemente condițiile de acordare a acestei plăți, și anume Regulamentul 
privind acordarea indemnizației pentru activități speciale de combatere a terorismului 
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aprobat prin Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 271/2018. Totodată, Consiliul reține 
că, în conformitate cu prevederile regulamentului sus-menționat, aprecierea aportului 
angajaților în procesul de prevenire și combatere a terorismului și gradul de realizare a 
indicatorilor stabiliți se face de către o comisie instituită în acest sens. Consiliul a luat act 
de faptul că, în cadrul Comisiei respective, deciziile se iau prin votul exprimat de către 
membrii acesteia. Prin urmare, Consiliul ajunge la concluzia că, în primul rând, pretențiile 
petiționarilor, în partea ce ține de decizia Comisiei pentru stabilirea indemnizației pentru 
activități speciale de combatere a terorismului în cadrul BPDS „Fulger” nu sunt opozabile 
în exclusivitate reclamaților (YYYY YYYY și XXX XXX). Mai mult, Consiliul a luat act că 
indemnizația respectivă nu a fost acordată inclusiv și altor angajați din cadrul 
detașamentului DIAS-2, astfel considerațiile pur personale ostile ale reclamaților față de 
petiționari nu pot fi considerate obiective pentru neacordarea indemnizației disputate. În 
al doilea rând, Consiliul observă că decizia Comisiei a fost motivată de rezultate slabe 
prezentate de către DIAS-2 și de neîndeplinirea activităților conform indicatorilor stabiliți. 
În acest sens, Consiliul notează că performanța subdiviziunilor nu poate fi apreciată de 
către o instituție care nu monitorizează activitatea acestora zi de zi pentru a da o apreciere 
corespunzătoare. Pentru desfășurarea acestui exercițiu a fost instituită Comisia respectivă 
care este cea mai competentă să dea apreciere obiectivă. Mai mult, Consiliul observă că, 
în temeiul pct. 14 din Regulamentul privind acordarea indemnizației pentru activități 
speciale de combatere a terorismului aprobat prin Ordinul Ministerului Afacerilor Interne 
nr. 271/2018, în cazul când petiționarii nu sunt de acord cu ordinul privind acordarea 
indemnizației pentru activități speciale de combatere a terorismului, au dreptul să conteste 
legalitatea acestui act administrativ în instanțele de judecată competente.  

5.9 În privința alegațiilor petiționarilor referitoare la calificativele stabilite în urma evaluării 
performanțelor profesionale individuale anuale, pentru perioada activității în anul 2019, 
Consiliul notează că evaluarea performanței unui funcționar de către un supraveghetor, 
chiar dacă este critică, nu poate fi calificată drept hărțuire în sine. Observațiile negative 
adresate unui membru al personalului nu aduc atingere personalității, demnității sau 
integrității sale, dacă sunt formulate în termeni măsurați și nu se bazează pe afirmații 
incorecte și lipsite de orice legătură cu fapte obiective. În situația examinată, Consiliul 
stabilește că aprecierea s-a rezumat la aspectele profesionale, și anume rezultatele 
obținute de către petiționari în atingerea obiectivelor stabilite și nu au atins latura 
personală a petiționarilor.  

5.10 Referitor la excluderea angajaților detașamentului DIAS-2 din activitatea desfășurată în 
cadrul serviciile operative ale IGP și MAI și includerea lor doar în serviciul diurn al brigăzii, 
reclamații au explicat că o decizie în acest sens a fost luată ca urmare a nivelului scăzut 
de pregătire al personalului detașamentului la majoritatea compartimentelor și atitudinea 
indiferentă a conducerii de a redresa situația în vederea evitării unor incidente în timpul 
operațiunilor. De asemenea, reclamații au menționat că alertarea efectivului respectiv, în 
data de 09 iulie 2019, a fost efectuată în conformitate cu planul de acțiuni pentru semestrul 
II al anului 2019. Ulterior, în legătură cu depistarea unor neajunsuri la îndeplinirea 
misiunilor trasate, în data de 12 iulie 2019, în temeiul raportului întocmit de reclamat, a 
fost inițiată ancheta de serviciu. Consiliul nu cunoaște în ce măsură justificările aduse de 
reclamați sunt veridice și dacă corespund cu scopul pentru care au fost luate deciziile în 
acest sens, însă Consiliul reține că activitatea BDSP „Fulger” este desfășurată conform 
Regulamentului privind organizarea și funcționarea Brigăzii de poliție cu destinație 
specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției, aprobat prin Ordinul Ministerului 
Afacerilor Interne nr. 212/2013. În conformitate cu pct. 23 lit. a) și lit. c) din Regulamentul 
nominalizat, comandantul BDSP „Fulger” este cel care organizează și coordonează 
activitatea brigăzii și dă indicații și dispoziții obligatorii pentru executare angajaților pe 
domeniul de activitate. În atare condiții, Consiliul observă că reclamații care fac parte din 
corpul de comandă al BDSP „Fulger” pot da ordine personalului din subordine în ceea ce 
privește desfășurarea anumitor activități în interes de serviciu. Ținând cont de specificul 
activități BDSP „Fulger”, Consiliul este de opinia că în anumite circumstanțe, conducerea 
brigăzii poate solicita îndeplinirea unor misiuni speciale neprogramate, care au scopul de 
a îmbunătăți performanțele angajaților, cât și de a ridica nivelul calității serviciilor prestate 
de către instituția respectivă. În orice caz, Consiliul este de părere că aceste două acțiuni, 
care au nemulțumit petiționarii, nu constituie hărțuire în sensul Legii cu privire la 
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asigurarea egalității, ori ele au fost îndreptate spre eficientizarea activității brigăzii. Mai 
mult de atât, acțiunile respective s-au răsfrânt nu doar față de petiționari, dar au vizat și 
alți angajați din cadrul BDSP„Fulger”, ceea ce face Consiliul să constate că reclamații nu 
au urmărit nemijlocit intimidarea petiționarilor.   

5.11 Totodată, Consiliul respinge alegațiile petiționarilor referitoare la faptul că acțiunile 
deplânse și analizate supra ar fi fost determinate de sesizările acestora depuse la 
autoritatea ierarhic superioară împotriva conducerii BPDS „Fulger”. Or, Consiliul a stabilit 
că acțiunile deplânse s-au bazat pe constatările legate de activitatea nemijlocită a 
petiționarilor în cadrul BDSP „Fulger”, respectiv nu se stabilește o legătură de cauzalitate 
între aceste circumstanțe. Mai mult, Consiliul a luat act că esența sesizărilor petiționarilor 
vizau nemulțumirea petiționarilor față de răspunsurile la demersurile depuse anterior, ceea 
ce nu corespunde valorii criteriului de opinie protejat prin Legea cu privire la asigurarea 
egalității. 
 

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 
 

1. Procedura administrativă în privința faptelor examinate la pct. 5.4 încetează. 
2. Faptele examinate la pct. 5.8 - 5.11 nu reprezintă hărțuire pe criteriu de opinie la locul de 

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