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DECIZIE  
din 24 iunie 2022 
cauza nr. 72/22  

 
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: Marcela Bagrin 
reprezentantei Sindicatului lucrătorilor medicali „Susţinere”: XXXX 
reclamatului: administraţia IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 
 

I. Obiectul plângerii 
Pretinsa hărțuire în câmpul muncii pe criteriile de dizabilitate și apartenenţă sindicală. 

 
II. Admisibilitatea obiectului plângerii 

Plângerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea cu privire la asigurarea egalității          
nr. 121/2012 şi nu ridică excepţiile de inadmisibilitate prevăzute de pct. 42 din 
Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 
asigurarea egalității, aprobat prin Legea nr. 298/2012. 
  

III. Susţinerile părţilor 

Alegațiile petiționarelor 

3.1 Petiționara susține că, activează în calitate de lucrător medical la Spitalul Clinic Bălţi din 
anul 2016. Totodată, petiţionara afirmă că este persoană cu dizabilităţi şi nu a cerut 
niciodată de la angajator condiții speciale de muncă. 

3.2 Petiționara comunică că din momentul când a devenit fondatoare şi vicepreşedinta 
Sindicatului lucrătorilor medicali „Susținere” din partea administrației Spitalului Clinic 
Bălţi au început acțiuni de hărțuire manifestate prin: efectuarea controalelor doar în 
timpul aflării acesteia la serviciu, instalarea camerei de supraveghere video la intrarea 
în sala de examinare. Petiţionara afirmă că, cu toate că în rezultatul controalelor 
efectuate nu s-au găsit motive de sancționare, ea a fost intimidată în fața colegilor. 

3.3 Petiționara mai menționează că, a fost hărțuită de reclamat prin intermediul 
Inspectoratului de Poliție Bălți care a intervenit în rezultatul plângerii depuse de 
administrația Spitalului. Petiţionara afirmă că, plângerea depusă la poliție a fost ca 
consecință a unui caz în care petiționara a pierdut cunoștința la locul de muncă în 
rezultatul surmenajului fizic și psihic survenit ca consecință a volumului mare de lucru şi 
a regimului de lucru de 24 peste 24 ore. 

3.4 Petiționara indică faptul că, a fost supusă hărțuirii de către reclamat şi în cazul cînd a 
fost chemată la comisia de bioetică și a răspuns la nenumărate întrebări care au 
intimidat-o și totodată consideră că i s-a încălcat dreptul de a fi însoțită în fața comisiei 
nominalizată de un reprezentant al sindicatului din care petiționara făcea parte. 

3.5 Petiționara susține că, a fost intimidată, fiind tratată diferențiat în raport cu colegii de la 
locul de muncă şi anume, petiţionara afirmă că, nu era admisă de șefă la locul de muncă 
și a fost nevoită să treacă comisia medicală suplimentar a treia oară suportând cheltuieli 
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suplimentare, spre deosebire de colegii săi care au trecut comisia medicală numai de 
două ori fără a suporta careva cheltuieli. Petiționara precizează că, toate analizele 
controlului medical au fost pozitive și astfel a fost exclusă diagnoza de epilepsie 
inventată și răspândita în societate de către administrația Spitalului Clinic Bălți. 

3.6 De asemenea, susține că pe data de 28.03.2022 a fost invitată la Secția resurse umane 
și i s-a înmânat fișa de aptitudine în muncă cu concluzia „inapt” fără a fi examinată 
medical de toți membrii comisiei care au semnat fişa. Petiționara consideră că, actul cu 
concluzia negativă ce nu corespunde realității a fost emis de reclamat la indicația 
persoanelor influente din administrația Spitalului Clinic Bălti pentru a fi impusă să 
demisioneze și să sisteze activitatea în cadrul Sindicatului lucrătorilor medicali 
„Susținere”, metode prin care a fost hărțuită și i s-a încălcat dreptul la muncă. 
 
Susținerile reclamatului 

3.7 Reclamatul susține că petiționara a fost angajată în 2016 în funcție de asistent medical, 
punctul traumatologie Departamentul de Urgenţă. 

3.8 De asemenea, reclamatul susține că, în urma controlului medical periodic efectuat în 
anul 2022 s-a constatat că petiționara este inaptă pentru activitate şi potrivit fişei de 
aptitudine în muncă din 16.03.2022, comisia medicală a stabilit următoarele 
recomandări: evidenţa la medicul de familie, excluderea supra-solicitării fizice, plimbări 
în aer liber, evitarea supra solicitării psiho-emoţionale, respectarea regimului de somn 
şi de veghe, respectarea regimului alimentar şi evitarea factorilor de stres. 

3.9 Reclamatul mai declară că, ulterior la 26.04.2022, reieşind din recomandările comisiei 
medicale, IMSP Spitalului Clinic Bălti, în calitate de angajator, i-a propus petiționarei 
transferul în una din funcţiile vacante existente. 

3.10 Reclamatul indică faptul că, în urma refuzului de a se transfera în una din funcţiile 
propuse, prin ordinul 91-p din 29.04.2022, a fost dispusă concedierea petiţionarei, 
conform prevederilor art. 86, alin. (1) lit. x) din Codul muncii şi anume pentru refuzul 
salariatului de a fi transferat la o altă muncă pentru motive de sănătate conform 
certificatului medical. 

3.11 În consecință, reclamatul susţine că, plângerea este neîntemeiată şi consideră că nu a 
comis careva fapte discriminatorii față de petiționară. 
 

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 Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale la art. 2 
pct. 2 Statele părţi la prezentul Pact se angajează să garanteze că drepturile enunţate 
în el vor fi exercitate fără nici o discriminare întemeiată pe rasă, culoare, sex, limbă, 
religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere 
sau pe orice altă împrejurare; art. 6 pct. 1 prevede că Statele părţi la prezentul Pact 
recunosc dreptul la muncă ce cuprinde dreptul pe care îl are orice persoană de a obţine 
posibilitatea să-şi câştige existenţa printr-o muncă liber aleasă sau acceptată şi vor lua 
măsuri potrivite pentru garantarea acestui drept. 

4.3 Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități la art. 27 stabileşte că 
Statele părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a munci în condiţii de 
egalitate cu ceilalţi; aceasta include dreptul la oportunitatea de a-şi câştiga existenţa prin 
exercitarea unei activităţi liber alese sau acceptate pe piaţa muncii, într-un mediu de 
lucru deschis, incluziv şi accesibil persoanelor cu dizabilităţi. Statele părţi vor proteja şi 
vor promova dreptul la muncă, inclusiv pentru cei care dobândesc o dizabilitate pe durata 
angajării, prin luarea de măsuri adecvate, inclusiv de ordin legislativ. 

4.4 Carta socială europeană (revizuită) în Partea I pct. 1 stabilește că orice persoană 
trebuie să aibă posibilitatea de a-şi câştiga existenţa printr-o muncă liber întreprinsă; 



 

 

3 

 

Partea a II-a, art. 1 subpct. 1) stipulează că în vederea exercitării efective a dreptului la 
muncă, părţile se angajează să recunoască drept unul dintre principalele obiective şi 
responsabilităţi realizarea şi menţinerea celui mai ridicat şi stabil nivel posibil de ocupare 
a forţei de muncă, în vederea realizării unei ocupări depline; Partea a V-a Articolul E 
statuează că respectarea drepturilor recunoscute în prezenta Cartă trebuie asigurată 
fără deosebire de rasă, sex, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine 
națională sau socială, sănătate, apartenență la o minoritate națională, naştere sau orice 
altă situație. 

4.5 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 hărţuirei ca fiind orice 
comportament nedorit care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, 
umilitor sau ofensator, având drept scop sau efect lezarea demnităţii unei persoane pe 
baza criteriilor stipulate de prezenta lege; art. 3 stabilește că subiecți în domeniul 
discriminării sunt persoanele fizice și juridice din domeniul public și privat; art.6 din Lege 
interzice orice formă de discriminare. Promovarea unei politici sau efectuarea unor 
acțiuni sau inacțiuni care încalcă egalitatea în drepturi a persoanelor trebuie să fie 
înlăturate de autoritățile publice competente și sancționată conform legii; art. 7 alin. (1) 
din Lege 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) hărţuirea; 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. 52 
Membrul raportor întocmeşte un raport asupra plângerii, pe care îl prezintă spre 
examinare celorlalţi membri ai Consiliului cu cel puţin 5 zile până la data stabilită pentru 
şedinţa de examinare a plângerii de către Consiliu. Raportul conţine opinia membrului 
raportor atât asupra admisibilităţii, cât şi a fondului plângerii; 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. 3 lit. d) menționează că dispoziţiile prezentului cod 
se aplică angajatorilor persoane fizice sau juridice din sectorul public, privat sau mixt 
care folosesc munca salariată; art. 5 stabilește că printre principiile de bază ale 
reglementării raporturilor de muncă și a altor raporturi legate nemijlocit de acestea, 
principii ce reies din normele dreptului internațional și din cele ale Constituției Republicii 
Moldova, sunt următoarele: lit. e) egalitatea în drepturi și în posibilități a salariaților; 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. i) la libera 
asociere în sindicate, inclusiv la constituirea de organizaţii sindicale şi aderarea la 
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acestea pentru apărarea drepturilor sale de muncă, a libertăţilor şi intereselor sale 
legitime; art. 74 alin. (2) stabileşte că salariatul care, conform certificatului medical, 
necesită acordarea unei munci mai uşoare urmează a fi transferat, cu consimțământul 
scris al acestuia, la o altă muncă, care nu-i este contraindicată. Dacă salariatul refuză 
acest transfer, contractul individual de muncă se desface în conformitate cu prevederile 
art.86 alin.(1) lit.x); 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 lit. x) refuzul salariatului de a fi transferat 
la o altă muncă pentru motive de sănătate, conform certificatului medical. 

4.8 Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60/2012 la art. 
art. 33 alin. (1) dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilități este garantat; alin. (2) 
persoanele cu dizabilități se bucură de toate drepturile stabilite în Codul muncii și în 
celelalte acte normative în domeniu. Nimeni nu poate limita dreptul la muncă al 
persoanelor cu dizabilităţi decât în baza prevederilor legislaţiei în vigoare; alin. (3) 
prevede că se interzice discriminarea pe criterii de dizabilitate referitor la toate aspectele 
şi formele de încadrare în muncă, inclusiv la condiţiile de recrutare, plasare, angajare şi 
desfăşurare a activităţii de muncă, la avansarea în carieră, la condiţiile de sănătate şi 
securitate la locul de muncă. 
 

IV. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

4.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține că urmează să se pronunțe asupra existenţei 
hărțuirii în câmpul muncii pe criteriile de dizabilitate și apartenenţă sindicală. 

4.2 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) prevede 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 
tratament discriminatoriu.  

4.3 Reieșind din natura specifică a alegațiilor, Consiliul le-a supus examinării prin prisma 
elementelor hărțuirii. Astfel, pentru a institui prezumția hărțuirii, faptele invocate trebuie 
să caracterizeze cumulativ următoarele elemente:  

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. 

4.4 Analizând alegaţiile și probele prezentate de petiţionari, Consiliul stabilește prezumția 
hărțuirii pe criteriul de dizabilitate și apartenenţă sindicală. Consiliul a reţinut drept 
comportament nedorit, în sensul noțiunii de hărţuire, următoarele acțiuni din partea 
reclamatului: efectuarea controalelor doar în timpul aflării petiționarei la serviciu; 
intimidarea în prezenţa colegilor de muncă; instalarea camerei de supraveghere video 
la intrarea în sala de examinare în care activa petiționara; plângerea depusă la 
Inspectoratului de Poliție Bălți referitor la cazul când petiţionara s-a simţit rău în timpul 
serviciului pe fondal de surmenaj fizic; participarea şi chestionarea intimidantă a 
petiționarei la Comisia de bioetică; neadmiterea la locul de muncă și impunerea 
petiţionarei să treacă comisia medicală suplimentar; indicarea concluziei „inapt” în fişa 
de aptitudine în muncă a petiționarei, care a servit drept temei pentru angajator de iniţiere 
a procedurii de transfer la un altă funcţie şi care ulterior s-a soldat cu concedierea 
petiționarei. Consiliul a reținut că acest comportament nedorit a fost aplicat de către 
reclamat din considerentul că petiționara e persoană cu dizabilitate și este fondatoare şi 
vicepreşedintă a Sindicatului lucrătorilor medicali „Susţinere” înregistrat în anul 2020 și 
format din o mică parte a lucrătorilor medicali ai spitalului comparativ cu organizația 
sindicală primară. 

4.5 Consiliul admite că totalitatea acestor acțiuni ar putea crea un mediu intimidant și ostil în 
desfășurarea procesului de muncă a petiţionarei, care lezează demnitatea acesteia. 
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4.6 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 
persoanei/instituției despre care se presupune că a comis fapta discriminatorie. Consiliul 
urmează să aprecieze caracterul comportamentului deplâns prin raportare la normele 
general acceptabile, precum și legătura de cauzalitate dintre acesta și criteriile invocate. 

4.7 Analizând susținerile reclamatului și materialele acumulate la dosar, Consiliul constată 
că reclamatul nu s-a expus cu privire la niciuna din acțiunile de hărțuire invocate de 
petiționară și deci nu a combătut alegaţiile petiţionarei. În susţinerea poziţiei sale 
reclamatul doar a dat explicaţii referitor la intenţia de a transfera petiţionara la un alt loc 
de muncă accentuând că a acţionat legal reieşind din recomandările comisiei medicale.  
Referitor la legalitatea concedierii petiţionarei a menționat că aceasta a survenit în urma 
refuzului ei de a se transfera la una din funcţiile vacante propuse. 

4.8 Consiliul, analizând în contradictoriu susținerile părților și materialele dosarului, a ajuns 
la următoarele concluzii. 

4.9 Referitor la alegațiile petiționarei privind efectuarea controalelor de către reclamat doar 
în timpul aflării petiționarei la serviciu şi intimidarea ei în prezenţa colegilor de muncă, 
Consiliul a constatat că petiționara nu a prezentat probe la dosar și nici în cadrul ședinței 
de audieri, respectiv aceste alegații le respinge. 

4.10 Cu referire la instalarea camerei de supraveghere video la intrarea în sala de examinare 
în care activa petiționara, Consiliul a stabilit în cadrul ședinței de audieri că este unica 
cameră instalată pe coridoarele spitalului, fiind plasată îndată după ce a participat la 
fondarea și a devenit membră a Sindicatului lucrătorilor medicali „Susținere”.  

4.11 Referitor la alegațiile privind plângerea depusă la Inspectoratului de Poliție Bălți și ca 
consecință convocarea Comisiei de bioetică cu participarea şi chestionarea intimidantă 
a petiționarei, Consiliul a constatat că plângerea depusă la Inspectoratului de Poliție Bălți 
este una din acțiunile intimidante întreprinse de reclamat împotriva colegilor petiționarei 
care i-au acordat ajutorul necesar în timpul serviciului în urma înrăutățirii stării de 
sănătate pe fundal de surmenaj fizic, acţiuni ce au dus la demoralizarea în activitatea 
profesională, la lezarea demnităţii şi totodată la crearea atmosferei tensionată între 
angajaţii spitalului. 

4.12 Cu referire la neadmiterea la locul de muncă și impunerea petiţionarei să treacă comisia 
medicală suplimentar, Consiliul a reținut că la insistența reclamatului a fost examinată 
suplimentar în IMSP „Institutul de Medicină Urgentă, Centrul Național de Epileptologie” 
fapt ce poate fi calificat ca una din acțiunile intimidante întreprinse de reclamat pentru a 
obține dovezi a stării nesatisfăcătoare a sănătății petiționarei și anume stabilirea 
diagnosticului de crize epileptice sau epilepsie pentru a avea motivul legal de transfer a 
petiţionarei la o altă funcţie sau concediere. Totodată, Consiliul notează că nu a găsit 
confirmare a stabilirii diagnosticului petiționarei de crize epileptice sau epilepsie. De 
asemenea, materialul probator anexat la dosar relevă că petiționara a fost nevoită să 
consulte mai mulți medici-specialiști pentru infirmarea crizei epileptice și confirmarea 
surmenajului fizic survenit pe fondalul regimului de lucru. 

4.13 Referitor la alegațiile petiționarei privind indicarea concluziei „inapt” în fişa de aptitudine 
în muncă, semnată fără a fi examinată de toți membrii comisiei, care a servit drept temei 
pentru angajator de iniţiere a procedurii de transfer la o altă funcţie şi care ulterior s-a 
soldat cu concedierea petiționarei, Consiliul a constatat, în cadrul ședința de audieri, că 
fişa de aptitudine în muncă a fost semnată fără a fi examinată de toți membrii comisiei, 
iar reclamatul nu s-a expus și nu a combătut alegaţiile petiţionarei, respectiv Consiliul îl 
reține drept comportament nedorit care a condus la crearea unei atmosfere intimidante 
pentru petiționară. În aceeași ordine de idei, Consiliul a reținut și acțiunile reclamatului 
de transfer la o altă funcţie de zi, cunoscând faptul că petiționara suferă de insomnie și 
că s-a acomodat la munca de noapte efectuată pe parcursul a mai mulți ani și, respectiv, 
va refuza transferul propus de reclamat. 

4.14 Reieșind din cele examinate, Consiliul constată că comportamentele nedorite examinate 
își au originea și au fost determinate de faptul că petiționara este una din fondatoare și 
vicepreședinta Sindicatului lucrătorilor medicali „Susţinere”. Drept urmare Consiliul 
stabilește legătura cauzală dintre criteriile de dizabilitate şi apartenenţă sindicală și 
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comportamentele nedorite examinate mai sus, care au creat un mediu ostil și degradant, 
care a lezat demnitatea petiționarei.  
 
Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, 7 alin. (2) lit. f) 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. Faptele constatate reprezintă hărțuire în câmpul muncii pe criteriile de dizabilitate și 

apartenenţă sindicală.  
2. În vederea evitării faptelor similare pe viitor, Consiliul recomandă IMSP Spitalul Clinic 

Municipal Bălţi să întreprinde cel puțin următoarele măsuri în vederea combaterii 
fenomenului hărțuirii la locul de muncă:  

(i) de a aduce prezenta decizie la cunoștința tuturor angajaților IMSP Spitalul 

Clinic Municipal Bălţi;  

(ii) de organiza pentru toți angajații IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi activități 

privind combaterea discriminării la locul de muncă.  

3. Decizia se remite Ministerului Sănătății pentru informare și luare în considerație 
pentru evaluarea conducătorului IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi și organizarea 
concursului pentru ocuparea funcției de conducător IMSP Spitalul Clinic Municipal 
Bălţi.  

4. IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi va informa în termen de 30 zile din momentul 
recepției prezentei decizii, despre măsurile întreprinse și/sau planificate in vederea 
implementării recomandărilor formulate. 

5. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md.  
6. 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 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
 
____________________________________________ 
Victorina LUCA – membră 
 
____________________________________________ 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

http://www.egalitate.md/

