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DECIZIE 
din 24 iunie 2022  
cauza nr. 51/22 

 
 
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Victorina LUCA – membră  
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 
 
au examinat susţinerile scrise și verbale ale 
petiționarului: XXXX 
reclamatei: Școala profesională nr. 2, reprezentată YYYY 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 
 
 

I. Obiectul plângerii 
Discriminare directă în câmpul muncii pe criteriu de statut de pensionar pentru 
limită de vârstă. 
 

II. Admisibilitatea obiectului plângerii 
Plângerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea cu privire la asigurarea 
egalității nr. 121/2012 și nu ridică excepțiile de inadmisibilitate prevăzute de pct. 
42 din Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și 
eliminarea discriminării și asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012. 
 

III. Susținerile părților 

       Alegațiile petiționarului  
3.1 Petiționarul a activat până la data de 02.03.2022 în cadrul Școlii profesionale nr. 

2, în calitate de profesor de educație fizică pe perioadă nedeterminată. Acesta 
susține că a fost discriminat de către angajator, deoarece prin Ordinul 
Directorului interimar nr. 200-p din 02.03.2022 a fost dispusă desfacerea 
contractului individual de muncă în baza art. 86 alin. (1) lit. y1) în legătură cu 
deținerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limita de vârstă. 

3.2 Petiționarul solicită examinarea plângerii, constatarea discriminării și obligarea 
reclamatei de a nu admite desfacerea contractului individual de muncă cu acesta. 
 
Susținerile reclamatei 

3.3 Cu referire la alegațiile petiționarului, reclamata comunică faptul că instituția pe 
care o conduce a făcut uz de prevederile art. 86 alin. (1) lit. y1) Codul muncii, 
care reglementează concedierea sau desfacerea din inițiativa angajatorului a 
contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum și a celui pe 
durată determinată, din motivul deținerii de către salariat a statutului de pensionar 
pentru limită de vârstă reieșind din necesitatea angajării persoanelor tinere.  

3.4 Reclamata este de părerea că, deoarece la momentul concedierii, petiționarul 
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deținea statutul de pensionar pentru limita de vârstă, concedierea în baza 
articolului nominalizat este posibilă și legală. Astfel, potrivit Ordinului nr. 03-p din 
26 ianuarie 2022, XXXX a fost preavizat despre concediere in legătură cu 
deținerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă. 
Ulterior, prin Ordinul nr. 200-p din 02 martie 2022, salariatul a fost concediat din 
funcția deținută în temeiul invocat mai sus. Totodată, salariatului i s-a propus 
încheierea unui contract de muncă pe durată determinată (până la 30 iunie 2022 
- finisarea anului de studii), însă petiționarul a refuzat propunerea înaintată. Cele 
expuse sunt confirmate prin procesul verbal din data de 02 martie 2022.  

3.5 Reclamata a făcut referire la Decizia Curții Constituționale de inadmisibilitate a 
sesizării nr. 74g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 86 alin. 
(1) lit. y1) din Codul muncii al Republicii Moldova, care la pct. 32 stabilește că 
Codul muncii al Republicii Moldova prevede desfacerea contractului individual de 
muncă din inițiativa conducătorului, dacă angajatul are statut de pensionar. De 
asemenea, Codul muncii prevede că persoanele concediate în baza articolul 86 
alin. (1) lit. y1) pot fi angajate pe o durată determinată conform articolului 55 alin. 
(1) lit. f). Legislatorul a prevăzut, totuși, o posibilitate a angajatorului de a 
continua un contract individual de muncă pe o durată determinată cu persoanele 
pensionate pentru limită de vârstă, lăsând la discreția angajatorului continuarea 
raporturilor de muncă cu acestea. Problema legalității desfacerii raporturilor de 
muncă în aceste situații trebuie stabilită, de la caz la caz, de către instanțele de 
judecată. Iar la pct. 33, Curtea statuează că stabilirea posibilității legale generale 
a desfacerii contractului de muncă cu persoanele care au atins limita de vârstă 
nu constituie o măsură disproporționată 

3.6 De asemenea, reclamata menționează că la data de 03.03.2022, în funcția de 
profesor de educație fizică a fost angajat salariatul ZZZZ, care nu deține statutul 
de pensionar pentru limita de vârstă. Prin urmare, petiționarul nu poate invoca 
faptul că a fost discriminat în raport cu persoana tânără care a fost angajată. 
 
Susținerile martorei KKKK 

3.7 Martora a relatat că a activat în cadrul Școlii Profesionale nr. 2 în perioada 2012-
2018 în calitate de profesor. Aceasta a susținut că la 28 august 2018, în legătură 
cu deținerea de către aceasta a vârstei de pensionare, i s-a propus transferul la o 
funcție inferioară de către directorul interimar al instituției. Din motiv că petiționara 
nu a acceptat oferta propusă, a scris cerere de demisie și s-a eliberat din 
serviciu. Nu a fost martoră situațiilor ulterioare eliberării sale din funcție. 

 

IV. Dreptul relevant 
4.1 Constituția Republicii Moldova la art. 16 alin. (2) prevede că toți cetățenii 

Republicii Moldova sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire 
de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență 
politică, avere sau de origine socială; art. 43 alin. (1) stipulează că  orice 
persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiții echitabile și 
satisfăcătoare de muncă, precum și la protecția împotriva șomajului. 

4.2 Convenția ONU privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă 
și exercitării profesiei nr. 111/1958 la art.1 lit. a) stipulează că prin termenul 
discriminare se înţelege ca fiind 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; lit. 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, 
trebuie specificată de către statul membru interesat după consultarea 
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organizaţiilor reprezentative ale celor care angajează şi a organizaţiilor 
lucrătorilor, dacă acestea există, precum şi a altor organisme competente. 

4.3 Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui 
cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte 
încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă stipulează, în art. 1 că 
obiectivul acesteia este de a crea un cadru general de combatere a discriminării 
pe motive de apartenență religioasă sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală, în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de 
muncă, în vederea punerii în aplicare, în statele membre, a principiului egalității 
de tratament. Art. 6 prevede condiţiile în care poate fi aplicat un tratament 
diferenţiat pe motive de vârstă, dacă acest tratament este justificat. Astfel, un 
asemenea tratament diferenţiat pe motive de vârstă nu constituie o discriminare 
atunci când este justificat în mod obiectiv și rezonabil, în cadrul dreptului național, 
de un obiectiv legitim, în special de obiective legitime de politică a ocupării forței 
de muncă, a pieței muncii și a formării profesionale, iar mijloacele de realizare a 
acestui obiectiv sunt corespunzătoare și necesare. Tratamentul diferenţiat se 
poate referi în special la:  
a) aplicarea unor condiții speciale de acces la un loc de muncă și la formarea 
profesională, de încadrare și de muncă, inclusiv a condițiilor de concediere și de 
remunerare, pentru tineri, lucrători în vârstă și pentru cei care au persoane la 
întreținere, pentru a favoriza integrarea lor profesională sau pentru a le asigura 
protecția;  
b) stabilirea unor condiții minime de vârstă, de experiență profesională sau de 
vechime în muncă, pentru accesul la încadrare în muncă sau pentru anumite 
avantaje legate de încadrarea în muncă;  
c) stabilirea unei vârste maxime pentru angajare, bazată pe formarea necesară 
pentru postul respectiv sau pe necesitatea unei perioade de încadrare rezonabile 
înainte de pensionare. De asemenea, statele membre pot să prevadă că nu 
constituie discriminare luarea în considerare a criteriului vârstei la stabilirea, 
pentru regimurile profesionale de securitate socială, a unei vârste pentru aderare 
sau admitere la prestațiile de pensie sau invaliditate, inclusiv la fixarea, pentru a 
ceste regimuri, a unor vârste diferite pentru lucrători sau pentru categorii de 
lucrători și la utilizarea, în cadrul acestor regimuri, a criteriilor de vârstă în 
calculele actuariale, cu condiția ca acestea să nu se traducă prin discriminări pe 
motive de sex. 

4.4 Decizia Curții Constituționale de inadmisibilitate a sesizării nr. 74g/2018 
privind excepția de neconstituționalitate a articolului 86 alin. (1) lit. y1) 
Codul muncii la pct. 32 prevede că, Codul muncii prevede desfacerea 
contractului individual de muncă din inițiativa conducătorului, dacă angajatul are 
statut de pensionar. De asemenea, Codul muncii prevede că persoanele 
concediate în baza articolul 86 alin. (1) lit. y1) pot fi angajate pe o durată 
determinată conform articolului 55 alin. (1) lit. f). Legislatorul a prevăzut, totuși, o 
posibilitate a angajatorului de a continua un contract individual de muncă pe o 
durată determinată cu persoanele pensionate pentru limită de vârstă, lăsând la 
discreția angajatorului continuarea raporturilor de muncă cu acestea. Problema 
legalității desfacerii raporturilor de muncă în aceste situații trebuie stabilită, de la 
caz la caz de către instanțele de judecată.  

4.5 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 la art. 1 alin. (1) 
stabilește că scopul legii este prevenirea și combaterea discriminării, precum și 
asigurarea egalității tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în 
sferele politică, economică, socială, culturală și alte sfere ale vieții, fără deosebire 
de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, 
vârstă, dizabilitate, opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu similar; art. 2 
oferă definiția definiția discriminării ca fiind orice deosebire, excludere, restricţie 
ori preferinţă în drepturi şi libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, 
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precum şi susţinerea comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, 
stipulate de prezenta lege sau pe criterii presupuse; art. 3 stabilește că subiecți 
în domeniul discriminării sunt persoanele fizice și juridice din domeniul public și 
privat; art. 7 alin. (1) se interzice orice deosebire, excludere, restricție sau 
preferință pe baza criteriilor stabilite de prezenta lege, care au drept efect 
limitarea sau subminarea egalității de șanse sau tratament la angajare sau 
concediere, în activitatea nemijlocită și în formarea profesională; art. 7 alin. (5) 
stipulează că, orice deosebire, excludere, restricție sau preferință în privința unui 
anumit loc de muncă nu constituie discriminare în cazul în care, prin natura 
specifică a activității în cauză sau a condiţiilor în care această activitate este 
realizată, există anumite cerințe profesionale esenţiale şi determinante, cu 
condiția ca scopul să fie legitim şi cerințele proporționale; art. 12 alin. (1) lit. i) 
indică că Consiliul examinează plângerile persoanelor care se consideră a fi 
victime ale discriminării; art. 15 alin. (1) menționează că sarcina de a proba că 
faptele în cauză nu constituie instigare la discriminare revine persoanei despre 
care se presupune că a comis fapta discriminatorie; art. 15 alin. (4) notează că 
în urma examinării plângerii, Consiliul adoptă o decizie motivată cu majoritatea 
voturilor membrilor săi. Decizia Consiliului include și recomandări în vederea 
asigurării repunerii în drepturi a victimei și a prevenirii faptelor similare pe viitor. 

4.6 Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității, aprobat prin Legea nr. 298/2012 la pct. 
56 stipulează că petiționarul sau, după caz, persoana interesată trebuie să 
prezinte fapte și eventuale probe care susțin plângerea, iar reclamatului îi revine 
sarcina de a proba că faptele nu constituie discriminare; pct. 65 stabilește că 
decizia Consiliului poate fi contestată în instanța de contencios 
administrativ. Decizia rămasă definitivă este un act oficial, executoriu pentru 
subiecții vizați. 

4.7 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, principiu care reiese din normele dreptului internaţional şi din cele ale 
Constituţiei Republicii Moldova este egalitatea în drepturi şi în posibilităţi a 
salariaţilor; art. 5 lit. g) stipulează la rândul său un alt principiu şi anume, 
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) interzice discriminarea în câmpul muncii, astfel, 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. 86 alin. 
(1) stipulează că, concedierea – desfacerea din iniţiativa angajatorului a 
contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe 
durată determinată – se admite pentru următoare motive: lit. y1) deţinerea de 
către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă. 

 
V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține că urmează să se pronunțe asupra 
existenței faptei de discriminare directă pe criteriul de statut de pensionar pentru 
limită de vârstă în câmpul muncii. 

5.2 Consiliul reamintește că atât legislația națională (art. 15 alin. (1) și art. 19 din 
Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012), cât și practica Curții 
Europene a Drepturilor Omului (printre multe altele, a se vedea cauza D. H. și 
alții c. Republicii Cehe par. 82-84, par. 177, cauza Chassagnou și alții c. Franței 
par. 91-92, cauza Timishev c. Rusiei par. 57) prevăd o regulă specială referitor la 
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sarcina probei în litigiile privind discriminarea, și anume: sarcina probei trece la 
reclamat atunci când petiționarul/petiționara prezintă dovezi din care se poate 
prezuma că a existat un tratament discriminatoriu.  

5.3 Pentru a institui prezumția discriminării directe, faptele invocate trebuie să 
caracterizeze cumulativ următoarele elemente:  

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

b) aplicat în comparație cu altă persoană sau grup de persoane  
c) cu care petiționarul se află în situație analogică 
d) în baza unui criteriu protejat. 

5.4 Analizând alegațiile și probele prezentate de petiționar, Consiliul stabilește că 
prezumția discriminării directe pe criteriul statutului de pensionar pentru limită de 
vârstă a fost instituită. Consiliul a reținut că tratamentul mai puțin favorabil s-a 
manifestat prin desfacerea contractului de muncă cu petiționarul, prin Ordinul nr. 
200-p din  02.03.2022, în baza art. 86 alin. (1) lit. y1) Codul muncii, exclusiv pe 
motivul deținerii de către acesta a statutului de pensionar pentru limită de vârstă. 
Consiliul a stabilit că prin răspunsul directorului interimar al Școlii profesionale nr. 
2 din 07 aprilie 2022 a confirmat corectitudinea aplicării art. 86 alin. (1) lit. y1) din 
Codul muncii din partea angajatorului ca temei de desfacere a contractului 
individual de munca cu petiționarul din motivul deținerii de către acesta a 
statutului de pensionar pentru limita de vârstă. Consiliul a observat că într-o 
situație similară, în sensul în care angajatul avea aceiași vârstă, dar care nu își 
exercită dreptul la pensie, angajatorul nu putea să aplice acest temei. 

5.5 Conform 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 despre care se presupune că a comis fapta discriminatorie. În situația 
respectivă, Consiliul urmează să aprecieze existența unei justificări obiective și 
rezonabile a tratamentului mai puțin favorabil și legătura de cauzalitate dintre 
acesta și criteriul invocat. 

5.6 Consiliul, examinând susținerile scrise si verbale ale părților, precum și 
materialele acumulate la dosar, a stabilit ca petiționarul a fost concediat conform 
art. 86 alin. (1) lit. y1) Codul muncii. De asemenea, Consiliul a constatat că, 
reclamata nu a efectuat o analiză amplă a capacității de muncă a petiționarului. 
Or, doar un raport de analiză putea constitui temei fondat de a recurge la 
încetarea relațiilor de muncă înainte de termen. De asemenea, în cadrul ședinței 
de audieri, Consiliul a stabilit că persoana nou angajată în funcția deținută 
anterior de petiționar nu a fost o persoană tânără în căutarea unui loc de muncă. 

5.7 Consiliul notează că, prin cazuistica sa1 a subliniat că desfacerea contractului 
individual de muncă în temeiul art. 86 alin. (1) lit. y1) Codul muncii poate fi 
conformă cu standardele privind nediscriminarea, doar în situația în care 
aplicarea acestuia este precedată de o justificare obiectivă şi rezonabilă, potrivită 
scopului urmărit, iar măsurile întreprinse sunt necesare şi adecvate. În caz 
contrar faptele respective reprezintă discriminare în câmpul muncii a persoanelor 
care dețin statut de pensionar pentru limită de vârstă2. 

5.8 Consiliul subliniază că scopul legitim urmărit de legiuitor când s-a introdus 
temeiul de desfacere a contractului de muncă cu persoanele care și-au stabilit 
pensia pentru limită de vârstă, a fost cel (a) de gestionare optimă a forței de 
muncă în condițiile economiei de piață și (b) de a spori oportunitățile de angajare 
pentru persoanele tinere, care nu-şi pot găsi un loc de muncă potrivit calificării3. 

 
1 Deciziile 136/17, 146/17, 116/18, 19/19, 64/19, 197/20 etc. 
2 Cauza C-411/05 din 16.10.2007 Palacios de la Villa împotriva Cortefiel Servicios SA, pct. 77; Cauza C388/07 
din 05.03.2009 Age Concern England împotriva Secretary of State for Business, Entreprise and Regulatory 
Reform, pct. 65. 
3 Nota informativă la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 
154-XV din 28 martie 2003: 
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Consiliul conchide că reclamata nu a urmărit nici unul din aceste scopuri la 
desfacerea contractului individual de muncă cu petiționarul.  

5.9 Respectiv, deținerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de 
vârstă nu poate constitui, per se, motiv de desfacere a contractului de muncă, 
decât în cazul în care prin aceasta se urmărește gestionarea optimă a forței de 
muncă în condițiile economiei de piață și sporirea oportunităților de angajare 
pentru persoanele tinere, care nu-și pot găsi un loc de muncă potrivit calificării. 
De asemenea, Consiliul, în repetate rânduri, a subliniat că decizia angajatorului 
de a desface contractul de muncă cu o persoană care deține statutul de 
pensionar trebuie să fie precedată de o analiză a capacității de muncă a 
angajatului. De asemenea, în repetate rânduri, Consiliul a punctat că în situația 
când sunt alte temeiuri de concediere să fie aplicat temeiul corespunzător, cu 
respectarea procedurilor aferente și garanțiilor instituite. Acestea fiind stabilite și 
explicate, Consiliul conchide ca reclamata nu a putut justifica obiectiv si rezonabil 
încetarea raporturilor de munca cu petiționarul.  

 
Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, 7 art. 15 alin. (4) din Legea cu 
privire la asigurarea egalității nr. 121/2012, coroborat cu pct. 61 din Regulamentul 
cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 
asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012, 
 

CONSILIUL DECIDE 
 

1. Faptele constatate reprezintă discriminare pe criteriul de statut de pensionar pentru 
limita de vârstă. 

2. În vederea restabilirii petiționarului în drepturi, Consiliul recomandă Școlii 
profesionale nr. 2 să angajeze petiționarul la un post de muncă potrivit calificării și 
experienței sale.  

3. În vederea prevenirii faptelor similare pe viitor, Consiliul recomandă Școlii 
profesionale nr. 2 să nu admită desfacerea contractului individual de muncă în 
temeiul art. 86 alin. (1) lit. y1) Codul muncii în mod arbitrar, ci doar în situațiile când 
există o justificare obiectivă și rezonabilă, potrivit scopului urmărit, după cum este 
explicitat în prezenta decizie. 

4. În vederea prevenirii faptelor similare pe viitor, Consiliul recomandă Parlamentului 
Republicii Moldova și Guvernului Republicii Moldova să demareze procesul de 
modificare/completare a art. 86 alin. (1) lit. y1) Codul munci, astfel încât să se 
expliciteze ca angajatorul poate să recurgă la aplicarea acestor prevederi în cazul în 
care măsura va putea fi justificată obiectiv și rezonabil potrivit scopului urmărit, iar 
măsurile întreprinse trebuie să fie necesare şi adecvate. 

5. Reclamata va informa Consiliul, în termen de 30 zile din momentul recepției 
prezentei decizii, despre măsurile întreprinse și/sau planificate in vederea 
implementării recomandărilor formulate. 

6. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
7. 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 
 

 
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3824/language/ro-
RO/Default.aspx 

http://www.egalitate.md/
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3824/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3824/language/ro-RO/Default.aspx
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____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
 
____________________________________________ 
Victorina LUCA – membră  
 
____________________________________________ 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru  

 
 


