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DECIZIE 
 din 27 septembrie 2017  

cauza nr. 77/17 
 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Oxana GUMENNAIA – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră 
 
au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise şi verbale ale 
petiționarilor: S.V. și S. E.  
reclamatului: N. I., președintele Întovărăşirii Pomicole „Drumul  Roadei” COOP 
martorului: C. N., manager pe energia electrică, și 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii  

Pretinsa discriminare pe criteriul de naționalitate și dizabilitate în acces la serviciile 
disponibile publicului. 
 

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 excepţii 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. Susţinerile părților 
       Alegațiile petiționarilor  

3.1 Petiționarii menționează că locuința lor de vacanță se află în cadrul Întovărăşirii 
Pomicole "Luceafărul" și nu este conectată la energia electrică. Petiționarii susțin că s-au 
adresat de nenumărate ori către dl N. I., președintele Întovărăşirii Pomicole „Drumul 
Roadei” COOP, cu rugămintea de a conecta casa de vacanță la stația de energie 
electrică. Petiționarii declară că dl N.I. refuză conectarea imobilului la energia electrică, 
deoarece acesta este de naționalitate belorus. 

3.2 La data de 10.07.2017, dna S. depune o plângere prin care invocă aceleași pretenții, 
subliniind că este o persoană cu dizabilitate, deplasându-se anevoios și din această 
cauză pentru ea este absolut vital să poată locui în casa de vacanță, lucru care este 
imposibil din cauza acțiunilor discriminatorii ale reclamatului.     
 
Susținerile reclamatului 

3.3 În ședința de audieri, reclamatul, a susținut că din partea familiei S. nu a primit nici o 
cerere privind conectarea casei de vacanță la energia electrică. Acesta explică că, 
potrivit proiectului convenit la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice 
dintre Î.C.S. “Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL și Întovărăşirea Pomicolă 
„Drumul Roadei” COOP, s-au instalat două transformatoare, fiecare cu o putere electrică 
de până la 100 kW. Reclamatul notează că, la moment, funcționează doar un singur 
transformator la care sunt conectate patru întovărășiri din cele 8 înregistrate pe teritoriul 
satului Dănceni. Reclamatul menționează că Întovărăşirea Pomicolă "Luceafărul", 
precum și alte trei întovărășiri, nu sunt conectate la energia electrică. Din aceste 
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considerente, reclamatul solicită respingerea alegațiilor petiționarilor ca fiind 
neîntemeiate.  
 
Alte informații acumulate pe parcursul examinării 

3.4 Consiliul, în temeiul art. 15 alin. (2) din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 
din 25.05.2012 a intervenit pe lângă Î.C.S. “Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” 
pentru a se expune, în limita competențelor funcționale, pe marginea faptelor care 
formează obiectul plângerii. Î.C.S. “Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” informează 
că la adresa s. Dănceni, r-nul laloveni, furnizarea energiei electrice are loc în baza 
contractului încheiat între Î.C.S. “Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL şi 
consumatorul Întovărăşirea Pomicolă „Drumul  Roadei” COOP. Puterea electrică 
contractată este puterea electrică pe care consumatorul în final are dreptul să o 
consume din reţeaua electrică, la un loc de consum, convenită de părţi la încheierea 
contractului de furnizare a energiei electrice. Întovărăşirea Pomicolă „Luceafărul” nu are 
încheiat contract de furnizare a energiei electrice cu Î.C.S. “Gas Natural Fenosa 
Furnizare Energie” SRL. 

3.5 Î.C.S. “Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” explică că livrarea energiei electrice către 
un subconsumator poate avea loc doar în strictă conformitate cu prevederile pct. 9 și pct. 
13 din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr.393 din 15/12/2010. Conform 
prevederilor pct. 12 al Regulamentului, în cazul în care consumatorul livrează energie 
electrică subconsumatorului, puterea contractată a consumatorului include şi puterea 
consumată de către subconsumator. Totodată, susține că puterea electrică consumată 
de către subconsumator nu poate depăşi puterea contractată - puterea electrică pe care 
consumatorul are dreptul să o consume din reţeaua electrică, convenită de părţi la 
încheierea contractului de furnizare a energiei electrice. 
 
Depozițiile martorului  

3.6 În ședința de audieri, martorul a menționat că el asigură controlul folosirii raţionale a 
energiei electrice către cele 8 întovărăşiri pomicole. Martorul a susținut că din partea 
familiei S. nu a fost adresată nici o cerere cu privire la conectarea energiei electrice a 
casei de vacanță din cadrul ÎP „Luceafărul”. Mai mult,  martorul a notat că procurarea 
tansforamatorului electric și construirea rețelei s-a realizat din contribuțiile membrilor 
întovărășirii. Pentru ca să fie conectat la energia electrică, persoana, trebuie să fie 
membru al întovărășirii și să depună o cerere către consiliul întovărășirii,  în urma căreia 
se ia o decizie. Acesta menționează că membră  ÎP „Luceafărul” este dna S., care nu s-a 
adresat cu cerere referitor la conectarea la energie electrică a casei de vacanță.   

 
IV. Dreptul național relevant 

4.1 Constituţia Republicii Moldova prin art. 16 alin. (2) prevede că toţi cetăţenii Republicii 
Moldova sînt 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 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; art. 3 stabilește că 
subiecţi în domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi 
privat; art. 8 lit. h) stabilește că este interzisă orice formă de discriminare privind accesul 
persoanelor la alte servicii şi bunuri disponibile publicului. 

4.3 Hotărârea Guvernului cu privire la întovărășirile pomicole nr. 629 din 13.11.1991  
prevede la art. 6 că întovărăşirile pomicole achită plata pentru consumul de energie 
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electică  în organizaţiile de aprovizionare cu energie conform tarifelor în vigoare, stabilite 
pentru centrele populate; pct. 7 stabilește că primăriile, pe teritoriul cărora se află 
întovărăşirile pomicole, să exercite un control permanent asupra folosirii raţionale a 
pămîntului apei, energiei electrice, asupra respectării normelor sanitare, protecţia mediului 
înconjurător, să contribuie la edificarea pe masivele pomicole a clădirilor şi construcţiilor 
de folosinţă comună, legate de activitatea întovărăşirilor pomicole. 

4.4  Hotărîrea Agenției Naționale pentru Reglementarea în Energetică nr. 393 din 
15.12.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea 
energiei electrice la pct. 9 prevede că consumatorul final este în drept să transmită 
energia electrică unui subconsumator, numai cu acordul prealabil, în scris, al furnizorului 
şi în baza unui contract încheiat cu subconsumatorul, cu respectarea prevederilor 
prezentului Regulament; pct. 10 raporturile juridice dintre consumatorul final şi 
subconsumator încetează, în condiţiile prevăzute de lege, odată cu rezilierea sau 
expirarea contractului de furnizare a energiei electrice, încheiat între furnizor şi 
consumatorul final, precum şi în cazul încălcării obligaţiilor de către 
subconsumator;  pct.12 în cazul în care consumatorul final livrează energie electrică 
subconsumatorului, puterea contractată a consumatorului final, indicată în 
contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de furnizor şi consumatorul 
final, include şi puterea consumată de către subconsumator; pct.13 furnizorul este 
obligat, în termen de 5 zile lucrătoare de la adresarea consumatorului final, să dea 
acordul în scris cu privire la livrarea energiei electrice de către consumatorul final 
subconsumatorului, în cazul în care consumatorul final şi/sau subconsumatorul nu au 
datorii faţă de furnizor pentru energia electrică consumată. În cazul în care furnizorul nu 
informează consumatorul final în scris, în termenul stabilit, cu privire la acordul sau 
dezacordul său privind livrarea energiei electrice de către consumatorul final 
subconsumatorului, atunci se consideră că furnizorul şi-a dat acordul tacit; pct.14 în 
funcţie de puterea contractată, există următoarele categorii de consumatori finali:  1. mici 
consumatori finali – cu putere contractată care nu depăşeşte 100 kW inclusiv; 2. mari 
consumatori finali – cu putere contractată care depăşeşte 100 kW; Puterea contractată se 
determină ca: a) putere nominală a staţiei electrice (transformator); b) produs dintre 
tensiunea nominală (Un) şi sarcina admisibilă (Iadm) a conductorului, cablului; c) produs 
dintre tensiunea nominală  (Un) şi curentul nominal (In) al aparatului de protecţie, 
selectându-se valoarea cea mai mică. 

 
V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

 
5.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține spre examinare o pretinsă discriminare pe 

criteriul de naționalitate și dizabilitate în acces la serviciile disponibile publicului.  
5.2 Consiliul reamintește că atât legislația națională (art. 15 alin.(1) și art. 19 din Legea cu 

privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012 ), 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) prevede o regulă 
specială referitor la sarcina probei în litigiile privind discriminarea, și anume: sarcina probei 
trece la reclamat atunci când petiționarul prezintă dovezi din care se poate prezuma că a 
existat un tratament discriminatoriu. Reieşind din alegaţiile expuse, pentru a institui o 
prezumție de discriminare directă, petiționarii urmau să prezinte fapte care arată: 

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

b) în comparație cu alte persoane  
c) cu care se află în situație analogică 
d) în baza unui criteriu protejat. 

5.3 Consiliul reține că tratamentul mai puțin favorabil s-a manifestat prin refuzul președintelui 
Întovărăşirii Pomicole „Drumul Roadei” COOP de a conecta la rețeaua de energie 
electrică casa de vacanță a petiționarilor, invocând criteriile de dizabilitate și naționalitate, 
în  comparație cu ceilalți membri ai întovărășirii care au fost conectați.   
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5.4 Consiliul, analizând situația petiționarilor și a celorlalți membri care au fost conectați la 
energie electrică, stabilește unele rezerve. Consiliul reține că contractul de furnizare a 
energiei electrice a fost încheiat între Î.C.S. “Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL 
şi consumatorul Întovărăşirea Pomicolă „Drumul  Roadei” COOP. Respectiv, ultimul în 
dependență de puterea contractată, poate decide livrarea energiei electrice către un 
subconsumator, însă nu este obligat. De altfel, din informațiile comunicate în ședința de 
audieri, Consiliul reține că Întovărăşirea Pomicolă "Luceafărul" nu este conectată la 
energie electrică, de rând cu alte 3 întovărășiri din totalul de 8 întovărășiri înregistrate pe 
teritoriul satului Dănceni. Totodată, depozițiile martorului denotă că livrarea energiei 
electrice s-a făcut către acei subconsumatori care au contribuit la procurarea 
transformatorului. Astfel, situația analogică a petiționarilor cu membri altor întovărășiri 
care au fost conectați trebuie să aibă în vedere și aceste circumstanțe. Or, petiționarii nu 
au furnizat informații suficiente pentru a elucida în ce măsură situația lor ar fi analogică cu 
acei membri care au fost conectați la energia electrică. 

5.5 Consiliul, examinând susținerile reclamatului, stabilește că refuzul de a conecta casa de 
vacanță a petiționarilor se întemeiază pe capacitatea limită a transformatorului care 
distribuie actualmente energia electrică. Astfel, Consiliul reține că unicul transformator 
electric, care este în funcțiune, nu poate depăși puterea electrică mai mult de 100 kW, 
respectiv, atingând această limită nu mai poate livra către alți subconsumatori. Consiliul 
acceptă acest argument și stabilește că refuzul de conectare la energia electrică este 
bazat pe criterii obiective și nu este determinat nici de dizabilitatea dnei S., nici de 
naționalitatea dlui S..  

5.6 Consiliul subliniază că un tratament este discriminator atunci când se induce o diferențiere 
față de persoanele care se află în situații similare, generată de un criteriu protejat. În 
circumstanțele cauzei, nu a putut stabili cumulativ prezența acestor elemente.  
 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1-3 și art.15 alin. (4) din Legea cu privire la 
asigurarea egalităţii nr. 121 din 25.05.2012 şi pct. 61 din Legea cu privire la activitatea 
Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității nr. 298 din 
21.12.2012,  

 
CONSILIUL DECIDE 

 
1. Faptele constatate nu reprezintă discriminare.  
2. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
3. 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 

http://www.egalitate.md/

