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DECIZIE 
din 24 iunie 2022 
cauza nr. 62/22 

 
 
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 
petiționarei: XXXX 
reclamaților: AAAA, director al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul 

Medicilor de Familie Municipal Bălți, BBBB, șef Secție resurse 
umane, CCCC, coordonator Centrul Comunitar de Sănătate Mintală 
Bălți, DDDD, medic Centrul Comunitar de Sănătate Mintală Bălți, 
EEEE, reprezentantă a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul 
Medicilor de Familie municipal Bălți 

martorelor: FFFF, GGGG, HHHH, JJJJ, KKKK 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
 

I. Obiectul plângerii 
Pretinsă hărțuire în câmpul muncii pe criterii de naționalitate, sex, vârstă și prin 
asociere pe criteriu de dizabilitate. 
 

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 petiționarei  
3.1 Petiționara, de naționalitate bulgară, informează că a activat 11 luni în calitate de 

medic psihiatru (tânăr specialist) în cadrul Centrului Comunitar de Sănătate 
Mintală Bălți și a suferit discriminare pe criteriu de sex, vârstă, naționalitate, 
inclusiv pe motiv că are un copil cu dizabilitate severă în familie. 

3.2 De asemenea, aceasta susține că în limite extrem scurte a fost concediată în 
temeiul art. 86 alin. (1) lit. g), în legătură cu încălcarea repetată, pe parcursul unui 
an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior salariatul a fost sancționat disciplinar, 
deși petiționara indică asupra faptului că nu au existat motive în acest sens. 
Petiționara mai menționează că a fost supusă violenței psihologice din partea 
conducerii și colectivului. 

3.3 În particular, petiționara consideră că a fost discriminată pe criteriu de sex, fiind 
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unica femeie psihiatru, tânăr specialist format, angajată în CCSM Bălți, alți 
specialiști sunt: medic psihiatru CCCC, DDDD, și suplimentar în ziua eliberării sale 
(08.02.2022) din funcție în temeiul art.86 alin (1), lit g), a fost angajat pe data de 
07.02.2022 medic psihiatru LLLL, promovat de dl CCCC. Fiind coordonator CCSM 
Bălți dl CCCC o amenința pe petiționară, în perioada decembrie 2021 - ianuarie 
2022, că a găsit schimb bun pe locul de muncă al acesteia, dar ea va fi aruncată la 
gunoi și cerșit, dar dacă dorește poate să meargă să lucreze la Fălești și pe dânsul 
nu îl interesează, că are copil mic sau alte probleme. De asemenea, petiționara 
detaliază că de la domnii CCCC și DDDD a suportat permanent insulte, că este 
femeie și este prea tânără, că trebuie să tacă și să lucreze și pentru dânșii, și 
pentru sine, și să le spună lor merci pentru că are salariu, că ei au legături și 
hotărăsc tot, în schimb ea trebuie să stea acasă, femeia nu are ce căuta în 
psihiatrie, și injurii că este feministă. 

3.4 Cu referire la pretinsa discriminare prin asociere pe criteriu de dizabilitate, 
petiționara informează că are un frate cu dizabilitate severă, iar în legătură cu 
boala periodic manifestă tulburări psihice și de comportament grave. Pe data de 
24.12.2021 petiționara a întârziat la muncă, având motiv serios, anunțând 
asistenta medicală că se va reține, precum și întrebând dacă sunt beneficiari în 
CCSM, la ce ea a răspuns că nu este nimeni. Motivul întârzierii este că a fost 
acasă la mama sa și a asistat medical și psihologic pe mama și frate, a comis o 
tentativă de asfixiere. Când a explicat cauza întârzierii la multiple ședințe repetate 
disciplinare, a fost batjocorită și discutată, că este tot așa “nebună și nesănătoasă, 
ca și fratele său”, a fost discutată familia sa, părinții, a fost interogată pe acest fapt 
de multe ori, fără prezența unui psiholog la ședințe disciplinare. Mun. Bălți este 
relativ „oraș mic” și toată informația a fost răspândită foarte repede, iar familia sa a 
devenit pe o perioadă discutată și batjocorită. 

3.5 Începând cu 24.12.2021, petiționara susține că fost purtată de la o ședința 
disciplinară la altă, fără termen rezonabil pentru pregătire. În perioada 04.01-
16.01.2022, petiționara s-a aflat în concediu medical pentru îngrijirea copilului, 
deoarece acesta a căzut, cu consecințe grave medicale, comoție cerebrală. La 
data de 17.01.2022 a avut loc ședința în privința demersului dlui CCCC pe numele 
petiționarei, care este falsificat și prezintă o calomnie. La 18.02.2022 a fost la 
serviciu, dar în această zi de către șefa secție CMF MMMM a fost indicat și 
deschis buletin medical în legătură cu infectarea Covid-19, fiind în concediu 
medical până la 31.01.2022. La 01, 02 și 03 februarie 2022, în privința petiționarei 
au fost desfășurate ședințe disciplinare. La 07.02.2022 petiționara a luat 
cunoștință și a semnat ordin de mustrare aspră. La 08.02.2022 a avut loc o nouă 
ședință disciplinară în cadrul căreia tot colectivul CCSM sub conducerea 
coordonatorului CCCC a scris Demers pe numele petiționarei, precum că aceasta 
este agresor principal și factor de stres, numai 3 persoane nu au semnat acest 
demers – șefa CCSM NNNN, psiholog cumulant, OOOO, asistent medical, PPPP. 
La 08.02.2022, fără drept la explicație, în prezența dlui CCCC și a șefei Secției 
resurse umane BBBB, petiționara a fost eliberată din funcție. 
 

Susținerile Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul Medicilor de Familie 

Municipal Bălți 

3.6 Cu referire la faptele invocate de petiționară referitor la starea de sănătate a 
fratelui dnei XXXX, reclamații menționează că, de către angajată nu a fost depusă 
nici o cerere și nici un act oficial (decizia de stabilire a tutelei/curatelei în privința 
unei persoane cu dizabilități severe), fapt ce ar da unele drepturi/facilități 
suplimentare salariatului pentru a-și efectua obligațiunile impuse prin acest act. 
Cele deplânse în textul expus, sunt date cu caracter personal despre starea 
sănătății unor persoane terțe, iar oponenta fiind medic și conducându-se de art. 13 
din Legea nr. 264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic, nu avea 
dreptul să le divulge fără consimțământul pacientului (chiar și fiind ruda lui). 
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3.7 Cu referire la alegațiile petiționarei, reclamatul informează că urmare a examinării 
explicațiilor conducătorului CCSM, dlui CCCC, dnei XXXX, ca angajată, i-au fost 
oferite toate condițiile de muncă (birou separat cu tot necesarul conform activității 
specifice profesiei). "Practic din primele săptămâni de activitate a început a 
disprețui si a înjosi personalul din CCSM, ii învinuia pe toți in neprofesionalism, nu-
și onora obligațiunile de funcție stipulate în fișa de post si contractul de muncă, nu 
respecta subordonarea, ignorând si luând în batjocură recomandările si indicațiile 
date de șeful CCSM, depășea atribuțiile sale de serviciu, nu respecta principiile de 
etica si deontologie în comunicarea cu colaboratorii CCSM si beneficiarii, pe care 
nu-i deservea corespunzător. De multe ori a fost avertizată verbal despre 
comportamentul său incorect, dar într-o formă demonstrativă și cu dispreț ignora 
avertizările, din contra amenințând permanent, că i se lezează drepturile si va 
apela la poliție, procuratură., alte organe. Nu i s-au făcut niciodată observații pe 
motiv ca este tânără sau neprofesionistă, că consultă persoane homosexuale, 
fiindcă dna XXXX niciodată nu s-a expus ce viziuni si valori are pe aceasta temă. 
Din contra, ea permanent disprețuia si înjosea medicul DDDD, spunându-i ca este 
"marazmatic" si să plece la pensie, să nu încurce la „generația tânără să se 
promoveze", că ea este „cel mai tânăr și mai bun psihiatru din nordul Moldovei" 
(secvențe din explicațiile depuse de către șeful CCSM, dl CCCC). 

3.8 De asemenea, reclamatul informează că la 24.12.2021, petiționara s-a prezentat la 
serviciu la ora la 09.35, neanunțând conducătorului nemijlocit cauza întârzierii. 
Ulterior a refuzat să acorde ajutor unei beneficiare, care a fost programată la 
primire și a așteptat un timp îndelungat afară în frig, astfel încălcând toate normele 
de etică si deontologie medicală și legislația în vigoare (Legea cu privire la 
drepturile și responsabilitățile pacientului). Ulterior, de către beneficiara în cauză a 
fost depusă o plângere pe faptul acțiunilor dnei XXXX. Tot pe 24.12.2021, conform 
regulamentului intern, s-a petrecut Comisia specială de examinare a capacității 
psihice a solicitanților de a deține arme si muniții, a practica activități sociale si 
profesionale cu responsabilitate sporită, la care petiționara era membră. Pe 
parcursul Comisiei a cerut registrul de înregistrare a solicitanților, l-a deschis și a 
început a fotografia cu smartphone-ul propriu paginile registrului, care conțineau 
date cu caracter personal a solicitanților. La întrebarea pusă pentru ce face acest 
lucru, a relatat că dorește să livreze informația "pentru prietenii de la SIS". Fiind 
președinte al Comisiei speciale, Dl CCCC i-a sustras registrul, motivând că este o 
acțiune ilegală, la care ultima, a prezentat o reacție afectiva cu o comportare 
neadecvată, îi învinuia pe toți membrii Comisiei, amenințând cu răfuială, periclitând 
prin aceasta activitatea Comisiei speciale. Tot atunci a solicitat serviciul 112. 
Declarația petiționarei că nu a făcut poze la paginile jurnalului este falsă. Toți 
membrii Comisiei speciale au fost martori la acțiunile sale și pot confirma cele 
întâmplate. Declarațiile petiționarei că nu este la curent cu regulamentul Comisiei 
speciale și ordinelor corespunzătoare iarăși sunt false, fiindcă ea a luat cunoștință 
cu ordinul IMSP CMF Bălți nr.123 din 06.09.2019 si Ordinul IMSP CMF mun. Bălți 
nr.119 din 08.10.2021 care reglementează funcționarea Comisiei speciale si a 
confirmat luarea de cunoștință prin semnătura personală. Plus la aceasta, pe 
perioada august — septembrie 2021, petiționara a înlocuit oficial șeful CCSM, 
(pentru care activitate a fost salarizată) și a fost pusă la curent despre actele 
legislative naționale și interne ale instituției (copiile ordinelor semnate de 
petiționară anexate). 

3.9 La data de 10.12.2021 dl CCCC a depus demers către Comisia de evaluare a 
muncii salariaților IMSP „CMF mun. Bălți", pentru acordarea petiționarei supliment 
la salariu pentru volumul lucrărilor efectuate în mărime de 25% pentru înlocuirea 
dlui DDDD (fiind in concediu medical). Comisia (formată din 13 persoane) a propus 
pentru a nu perturba activitatea CCSM, pentru a oferi servicii calitative și a 
respecta satisfacția pacienților pentru petiționară 0,25 volum de lucru, prin 
prelucrarea timpului, conform programului de lucru și care urma sa fie achitată 
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proporțional orelor de muncă efectiv lucrate (propunerea comisiei, dar si refuzul 
persoanei au fost înregistrate în Procesul-Verbal nr.44 din 22.12.2021). În calitate 
de șef al Secției Resurse Umane și secretar al comisiei de evaluare a muncii 
salariaților (numita prin ordinul nr.15 din 02.01.2020), dna BBBB, cunoscând faptul 
că petiționara este în acea zi în concediu neplătit, s-a văzut obligată să anunțe 
persoana despre aceste modificări. A contactat salariata telefonic, folosind 
telefonul de serviciu, din birou, doar ca să anunțe că din următoarea zi 
(23.12.2021) ar urma să activeze peste programul obișnuit și pentru ca petiționara 
să își planifice activitatea, cu atât mai mult ca pentru aceasta era necesar acordul 
persoanei. Intenția era de a informa, nu a deranja. În nici un mod nu a o amenința, 
cu atât mai mult nu a declarat ca petiționara nu poate cumula acea funcție 
temporar absenta. La replica ca va fi chemata în instanța de judecată, dna BBBB a 
ascultat atent, a acceptat că la necesitate va da explicații pe caz, a adus scuzele 
ca a intervenit. Aflând hotărârea Comisiei, petiționara a telefonat șeful CCSM dl 
CCCC și într-o formă inacceptabilă, brutală, cu înjurări, insulte și amenințări și-a 
expus „părerea" și a deconectat telefonul. Dl CCCC ca urmare a direcționat un 
SMS cu explicații, la ce a primit un răspuns la fel de brutal (screenshot-ul la SMS 
se anexează). La data de 23.12.2021, petiționara a solicitat copia procesului 
verbal pe cazul menționat mai sus, pe care l-a și primit personal. 

3.10 La data de 07.02.2022, la ședința Comisiei interne (la nivel de subdiviziune) a 
colaboratorilor din CCSM Bălți, în conformitate cu Regulamentul CCSM, ord. 
MSMPS Nr 1031 din 18.09.2018, ord. IMSP CMF Bălți nr.123 din 06.09.2019, în 
legătură cu faptul că petiționara are un comportament ostil și de neîncredere față 
de membrii Comisiei speciale (înaintarea unui demers neîntemeiat pe membrii 
Comisiei speciale, fotografierea în scopuri personale neelucidate a registrului 
solicitanților, care conține date cu caracter personal, periclitarea procesului de 
petrecere a Comisiei, prin solicitarea neîntemeiată a echipajului de poliție în 
scopuri nedeterminate), de asemenea sancționarea disciplinară prin aplicarea unei 
mustrări aspre, s-a luat decizia ca petiționara sa fie exclusă din participarea la 
Comisia specială, cu înaintarea demersului de anulare a indicelui de performanță 
sub forma surplusului la salariu din fondurile acumulate contra plată în volum de 
25%. 
 
Susținerile martorei FFFF 

3.11 FFFF activează în calitate de registrator în cadrul Centrului Comunitar de Sănătate 
Mintală Bălți. Aceasta a relatat că petiționara o înjosea pe ea și membrii familiei 
sale, că îi făcea reproșuri privind activitatea. De asemenea, a indicat asupra 
faptului că petiționara modifica programările de sine stătător sau anula 
programările unor persoane pe care nu dorea să le consulte. 
 
Susținerile martorei GGGG 

3.12 GGGG activează în calitate de psiholog în cadrul Centrului Comunitar de Sănătate 
Mintală Bălți. Aceasta a confirmat climatul psihologic nefavorabil stabilit în colectiv 
odată cu angajarea petiționarei. De asemenea, confirmă că petiționara a făcut 
fotografii din registru în cadrul ședinței Comisiei speciale. 
 
Susținerile martorelor HHHH, JJJJ, KKKK 

3.13 Martorele, asistente medicale, au relatat că petiționara mereu le critica activitatea 
și avea un comportament ostil. 

 

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 
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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 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 hărțuirii ca fiind orice comportament nedorit care conduce la crearea unui 
mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, având drept scop sau 
efect lezarea demnității unei persoane pe baza criteriilor stipulate de prezenta 
lege; 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. (2) stipulează că se consideră discriminatorii următoarele acțiuni ale 
angajatorului: lit. f) hărțuirea; 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. 

4.3 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. 

4.4 Codul muncii nr. 154/2003 la art. 1 prevede noțiunea de demnitate în muncă – 
climat psihoemoţional confortabil în raporturile de muncă ce exclude orice formă 
de comportament verbal sau nonverbal din partea angajatorului sau a altor 
salariați care poate aduce atingere integrității morale și psihice a salariatului; art. 8 
alin. (1) interzice discriminarea în câmpul muncii, astfel, în cadrul raporturilor de 
muncă acționează principiul egalității în drepturi a tuturor salariaților. Orice 
discriminare, directă sau indirectă, a salariatului pe criterii de sex, vârstă, rasă, 
culoare a pielii, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, domiciliu, dizabilitate, 
infectare cu HIV/SIDA, apartenență sau activitate sindicală, precum și pe alte 
criterii nelegate de calitățile sale profesionale, este interzisă; art. 9 alin. (1) 
stipulează dreptul salariatului lit. l) la apărare, prin metode neinterzise de lege, a 
drepturilor sale de muncă, a libertăților și intereselor sale legitime; potrivit art. 10 
alin. (2) angajatorul este obligat lit. f2) să aplice aceleași criterii de evaluare a 
calității muncii, de sancționare și de concediere; lit. f6) să asigure respectarea 
demnității în muncă a salariaților.  

4.5 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 
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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 organizaţiilor reprezentative ale 
celor care angajează şi a organizaţiilor lucrătorilor, dacă acestea există, precum şi 
a altor organisme competente. 

 
V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține că urmează să se pronunțe asupra 
existenței faptei de hărțuire în câmpul muncii pe criterii de naționalitate, sex, vârstă 
și prin asociere pe criteriu de dizabilitate. 

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 
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 comportament discriminatoriu.  

5.3 Pentru a institui prezumția hărțuirii, petiționara urma să prezinte fapte și probe care 
să indice cumulativ asupra următoarelor 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  
d) pe baza unui criteriu protejat. 

5.4 Analizând alegațiile și probele prezentate de petiționară, Consiliul a stabilit că 
prezumția hărțuirii a fost instituită. Consiliul a reținut drept comportament nedorit, 
în sensul noțiunii de hărțuire, următoarele acțiuni din partea reclamaților: a) 
aplicarea sancțiunii disciplinare; b) publicarea și distribuirea fotografiilor în care 
apare fratele petiționarei, persoană cu dizabilitate; c) limbaj ofensator și sexist în 
adresa petiționarei, insulte și amenințări; d) concedierea petiționarei. 

5.5 Consiliul admite că totalitatea acestor acțiuni ar putea crea un mediu intimidant în 
realizarea atribuțiilor de serviciu. Consiliul a lut act că, în calitate de criterii 
protejate, petiționara invocă naționalitatea, sexul, vârsta și dizabilitatea (prin 
asociere). Astfel, Consiliul urmează să stabilească dacă între acțiunile reclamaților 
și criteriile protejate invocate a existat o legătură de cauzalitate pentru a putea 
reține o situație de hărțuire, în sensul Legii cu privire la asigurarea egalității nr. 
121/12.  

5.6 În conformitate cu 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 
persoanelor despre care se presupune că au comis fapta discriminatorie. În 
situația respectivă, Consiliul urmează să aprecieze caracterul comportamentului 
deplâns prin raportare la normele general acceptabile în contextul relațiilor de 
muncă, precum și legătura de cauzalitate dintre acesta și criteriile invocate. 

5.7 Cu privire la desfășurarea mai multor ședințe disciplinare pe parcursul unei 
perioade restrânse de timp și aplicarea sancțiuni disciplinare de mustrare aspră 
prin Ordinul nr. 10-p din 03.02.2022, Consiliul reține următoarele. Petiționara a 
precizat că asemenea ședințe au avut loc la 17.01.2022, la 01, 02 și 03 februarie 
2022, iar la 07.02.2022 petiționara a luat cunoștință cu ordinul prin care i s-a 
aplicat sancțiunea disciplinară de mustrare aspră. Totodată, petiționara a indicat 
că în acest interval de timp, în anumite perioade s-a aflat în concediu medical 
pentru îngrijirea copilului care a suportat comoție cerebrală, precum și în concediu 
medical în legătură cu infectarea cu COVID-19, circumstanțe care în ansamblu au 
avut un puternic impact psiho-emoțional asupra acesteia. Cu referire la aceste 
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alegații, Consiliul notează că reclamații CCCC și BBBB atât în poziția scrisă, cât și 
în cadrul ședinței de audieri au explicat că aplicarea sancțiunii disciplinare în 
privința petiționarei a fost motivată de faptul că aceasta a încălcat grav disciplina 
de serviciu în exercitarea atribuțiilor sale. Or, la 24.12.2021, în cadrul ședinței 
Comisiei speciale de examinare a capacității psihice a solicitanților de a deține 
arme si muniții, a practica activități sociale si profesionale cu responsabilitate 
sporită, petiționara fiind membră a acesteia, a luat registrul de înregistrare a 
solicitanților, l-a deschis și a fotografiat cu smartphone-ul propriu paginile 
registrului, care conțineau date cu caracter personal ale solicitanților. În această 
privință, reclamatul CCCC, fiind președinte al Comisiei speciale, i-a sustras 
registrul, motivând că este o acțiune ilegală, la care ultima, a prezentat o reacție 
neadecvată și a solicitat serviciul 112. În context, reclamatul mai menționează că 
declarațiile petiționarei precum că nu este la curent cu regulamentul desfășurării 
Comisiei speciale și ordinelor corespunzătoare sunt false, deoarece aceasta a luat 
cunoștință cu ordinul IMSP CMF Bălți nr.123 din 06.09.2019 și Ordinul IMSP CMF 
mun. Bălți nr.119 din 08.10.2021 care reglementează funcționarea Comisiei 
speciale, și a confirmat luarea de cunoștință prin semnătura personală, fapte ce au 
fost probate Consiliului prin anexarea înscrisurilor corespunzătoare. Consiliul, luînd 
act de Încheierea din 29.12.2021 a Inspectoratului de Poliție Bălți, potrivit căreia la 
24.12.2021, petiționara a solicitat Registrul pentru motive necunoscute, iar dl 
CCCC i-a refuzat accesul fără motive întemeiate, între părți iscându-se un conflict 
din această cauză, precum și declarațiile martorilor în ședința de audieri precum 
că petiționara într-adevăr a realizat fotografii de pe registru, concluzionează că 
aplicarea sancțiunii disciplinare a fost determinată de încălcarea gravă admisă de 
către aceasta în activitatea profesională și nu a fost motivată în nici un mod de 
criteriile protejate invocate. 

5.8 Cu referire la pretinsa hărțuire prin asociere pe criteriu de dizabilitate, manifestată 
prin publicarea și distribuirea de către CCSM a fotografiilor în care apare fratele 
petiționarei, persoană cu dizabilitate, Consiliul a stabilit că CCSM într-adevăr a 
distribuit pe pagina sa de pe rețeaua de socializare Facebook, la 26 octombrie 
2020, o postare în contextul Zilei Sindromului Down, însoțită de fotografii în care 
apăreau, conform spuselor petiționarei, mama și fratele acesteia. Consiliului i-a 
fost explicat de către reclamați că fotografiile în care apărea fratele petiționarei au 
fost publicate din motiv că acesta era beneficiar al Centrului, fiind categoric 
exclusă în această privință orice legătură cu petiționara. De asemenea, reclamații, 
în susținerea poziției sale, au atras atenția asupra faptului că petiționara a fost 
angajată la 22.03.2021 prin Ordinul nr. 32-p CMF, în timp ce postarea în discuție a 
fost distribuită la 26.10.2020, fapt ce confirmă lipsa oricărei legături de cauzalitate 
dintre petiționară și situația în discuție. Totodată, în ședința de audieri, reclamaților 
le-a fost explicat că publicarea fotografiilor în care apar copii constituie o încălcare 
a drepturilor acestora, în această privință reclamații și-au recunoscut omisiunea de 
a se asigura ca din fotografiile publicate să nu poate fi stabilită identitatea 
minorilor. În continuare, petiționara a invocat că a solicitat administrației CCSM 
ștergerea postării, aceasta nu a dat curs solicitării respective. Cu referire la acest 
fapt, precum și la alegațiile privind exprimările în privința sa precum că este 
“nebună și nesănătoasă, ca și fratele său”, Consiliul a stabilit lipsa oricăror probe 
în susținerea acestora și le respinge. 

5.9 Cu referire la alegațiile petiționarei privind exprimările sexiste ale reclamaților 
CCCC și DDDD precum că aceasta este femeie și este prea tânără, că trebuie să 
tacă și să lucreze pentru ei sau să stea acasă pentru că femeia nu are ce căuta în 
psihiatrie, Consiliul constată că acestea nu au fost însoțite de probe. De 
asemenea, Consiliul respinge acuzațiile petiționarei privind cuvintele denigratoare 
sau insultătoare în adresa sa din partea reclamaților, apreciind că acestea au doar 
un caracter declarativ, or reclamații au acuzat petiționara de un comportament 
similar, prezentând și probe în acest sens.  



8 

 

5.10 În continuare, cu referire la concedierea petiționarei în temeiul 86 alin. (1) lit. g), 
Consiliul, examinând ansamblul susținerilor verbale și scrise ale părților, precum și 
martorilor, a constatat următoarele. Deși petiționara susține că concedierea sa 
constituie punctul culminant al tuturor acțiunilor de hărțuire, presiune și intimidare 
motivate de faptul că aceasta este femeie de o vârstă tânără, de naționalitate 
bulgară, precum și de faptul că are un frate cu dizabilități, Consiliul nu a reținut în 
speță, dincolo de orice dubiu, că acest ansamblu de criterii protejate, au 
determinat, în mod direct și indisolubil, concedierea petiționarei. În susținerea 
acestei concluzii, Consiliul remarcă faptul că reclamații, în exercitarea sarcinii de a 
proba că faptele ce li se impută nu constituie discriminare, au demonstrat pe de o 
parte existența temeiurilor pentru aplicarea celei mai aspre sancțiuni disciplinare, 
dar și lipsa legăturii dintre concedierea petiționarei și criteriile protejate invocate. 
Or, în partea ce ține de naționalitate, Consiliul notează că deși petiționara a probat 
naționalitatea bulgară, totuși reprezentantul CMF mun. Bălți a explicat în cadrul 
ședinței de audieri că în Fișa personală de evidență a personalului, la 
compartimentul naționalitate, petiționara a indicat „moldoveancă”, circumstanță în 
care nu este demonstrat faptul că instituția a cunoscut despre naționalitatea 
bulgară, fapt care a fost demonstrat prin anexarea înscrisului corespunzător. De 
asemenea, reprezentantul CMF mun. Bălți a notat faptul că petiționara posedă 
limba română la nivel avansat, respectiv nu au existat impedimente în 
comunicarea dintre petiționară și angajații instituției și nici temei pentru a aplica în 
privința acesteia un comportament hărțuitor pe motiv de limbă sau naționalitate. În 
această privință, Consiliul a stabilit, în cadrul ședinței de audieri, inclusiv din 
declarațiile martorilor, că în cadrul CMF mun. Bălți majoritatea angajaților sunt buni 
cunoscători atât ai limbii române, cât și ruse, astfel încât limba de comunicare nu 
constituie un impediment sau un motiv de neînțelegere în colectiv. De asemenea, 
în ceea ce privește criteriul de sex, Consiliul a reținut argumentul reclamaților 
precum că în cadrul CCSM femeile constituie 82,35% din angajați, dar și 
declarațiile martorelor privind lipsa unor atitudini negative în privința femeilor în 
cadrul Centrului. Totodată, Consiliul a luat act de declarațiile mai multor angajați ai 
CMF mun. Bălți referitoare la existența multiplelor situații de conflict în colectiv cu 
implicarea petiționarei, dar și privind atitudinea ostilă manifestată de aceasta în 
privința celorlalți angajați, medici sau asistente medicale precum și privind 
încălcarea sistematică a disciplinei, or acestea ar fi determinat angajatorul să 
recurgă la acțiunile deplânse de petiționară și nu faptul că este femeie tânără, de 
naționalitate bulgară sau că are în familie o persoană cu dizabilități. 

5.11 Acestea fiind explicate, Consiliul reiterează că, în lipsa legăturii de cauzalitate 
dintre comportamentul aplicat și criteriile invocate, nu poate reține prezența 
hărțuirii în sensul formelor de discriminare prohibite de Legea cu privire la 
asigurarea egalității nr. 121/2012. 

 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, art. 7 alin. (2) lit. f), 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 nu constituie hărțuire 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. 

 

http://www.egalitate.md/
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