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DECIZIE 
din 03 martie 2020 
cauza nr. 242/19 

 
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Svetlana DOLTU – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Victorina LUCA – membră 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 
 
au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise şi verbale ale 
petiționarului: XXXXXX 
reclamatei:  Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului mun. Chişinău și 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele 

 

I. Obiectul plângerii 

Discriminare în acces la servicii şi bunuri disponibile publicului manifestată prin lipsa 
accesibilității instituției. 

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. Susținerile părților  

Alegaţiile petiţionarului 
3.1 Petiționarul afirmă că s-a adresat Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului mun. Chişinău 

cu o cerere scrisă, solicitând excluderea acţiunilor de discriminare manifestate prin 
neasigurarea accesului pentru persoanele cu necesităţi speciale şi persoanele cu cărucioare, 
însă nu a primit nici un răspuns. Petiţionarul explică că lipsa rampei de acces nu permite 
cetăţenilor să beneficieze de serviciile de asistenţă socială. Petiţionarul susţine că 
administrația Direcţiei pentru protecţia copilului mun. Chişinău nu asigură accesul egal tuturor 
persoanelor la serviciile publice, or în lipsa rampei de acces, persoanele cu dizabilităţi care 
se deplasează cu ajutorul fotoliilor rulante şi persoanele cu copii în cărucioare nu pot să 
acceadă fizic în clădire. Petiţionarul solicită Consiliului să atragă la răspundere funcţionarii 
Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului mun. Chişinău. 
 

 Poziția reclamatei 
3.2 Reclamata susţine că, în gestiunea DMPDC, sunt 56 de sedii cu diferite destinații (centre 

comunitare pentru copii, centre de zi, case comunitare, servicii sociale, centre de plasament 
pentru copii) care sunt asigurate cu rampă de acces, iar acolo, unde încă nu există, urmează 
a fi construite.  

3.3 Reclamata informează că ,la sediul DMPDC, str. Vlăhuță 3, blocul administrativ ce se află în 
gestiunea DMPDC din anul 1997, toate măsurile festive cu persoanele cu nevoi speciale se 
petrec în curtea sediului (este îngrădit și amenajat pavaj). Motivul de bază care nu a permis 
ca până la momentul dat să nu existe pantă de acces îl constituie faptul că scările de la 
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intrarea în bloc au dimensiunile de 1,80 m lungime și 2,85 m lățime, suprafața pietonală din 
cadrul străzii constituie 2,50 m. Pentru ameliorarea situației, se vor planifica resurse financiare 
suplimentare pentru reconstrucția unor pereți ale sediului și construcția pantei de acces. 
Reconstrucția pereților clădirii din str. A. Vlăhuță nu este permisă de către organele de resort 
dat fiind faptul că se consideră construcție cu istorie arhitecturală. 

IV. Dreptul național și internațional relevant  

4.1 Constituția Republicii Moldova prin art. 16 alin. (2) prevede că toţi cetăţenii Republicii 
Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, 
origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială ; 
art. 51 alin. (1) menționează că persoanele cu dizabilităţi beneficiază de o protecţie specială 
din partea întregii societăţi. Statul asigură pentru ele condiţii normale de tratament, de 
readaptare, de învăţămînt, de instruire şi de integrare socială. 

4.2 Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității la art. 1 alin. (1) stabilește că 
scopul prezentei legi este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea 
egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, 
economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, 
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, 
apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar; art. 2 discriminare – 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; discriminare directă – tratarea unei 
persoane în baza oricăruia dintre criteriile prohibitive în manieră mai puţin favorabilă decât 
tratarea altei persoane într-o situaţie comparabilă; discriminare indirectă – orice prevedere, 
acţiune, criteriu sau practică aparent neutră care are drept efect dezavanta jarea unei 
persoane faţă de o altă persoană în baza criteriilor stipulate de prezenta lege, în afară de 
cazul în care acea prevedere, acţiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, 
printr-un scop legitim şi dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporţionale, 
adecvate şi necesare; acomodare rezonabilă – orice modificare sau adaptare necesară şi 
adecvată, într-un caz particular, care nu impune o sarcină disproporţionată sau nejustificată 
atunci când este nevoie pentru a asigura unei persoane, în cazurile stabilite de lege, 
exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în condiţii de egalitate cu ceilalţi; art. 3 
stabilește că subiecţi în domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul 
public şi privat; art. 8 lit. h) este interzisă orice formă de discriminare privind accesul 
persoanelor la alte servicii şi bunuri disponibile publicului. 

4.3 Legea nr. 60/2012 cu privre la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități la art. 
2 prevede noțiunea de accesibilitate ca fiind un ansamblu de măsuri şi lucrări de adaptare 
a mediului fizic, transporturilor, precum şi a mediului informaţional şi comunicaţional, 
incluzând tehnologiile şi sistemele informaţionale şi comunicaţiile, conform necesităţilor 
persoanelor cu dizabilităţi, factor esenţial de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire a 
obligaţiilor persoanelor cu dizabilităţi în societate; art.7 alin. (1) statuează că persoanele cu 
dizabilităţi pot participa efectiv şi deplin la viaţa politică şi cea publică în condiţii de egalitate 
cu ceilalţi cetăţeni; art. 8 alin. (1) prevede că persoanele cu dizabilităţi au dreptul să fie 
recunoscute, oriunde s-ar afla, ca persoane cu drepturi egale în faţa legii; alin. (8) 
stipulează că pentru asigurarea egalităţii şi eliminarea discriminării persoanelor cu 
dizabilităţi, statul promovează măsuri de adaptare rezonabilă; alin. (9) prevede că măsurile 
specifice necesare pentru a accelera sau a obţine egalitatea de facto a persoanelor cu 
dizabilităţi nu vor fi considerate o discriminare; iar alin. (10) stipulează că minorii cu 
dizabilităţi se bucură pe deplin de toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului în 
condiţii de egalitate cu ceilalţi copii; art. 17 alin. (1) prevede că în scopul asigurării unei vieţi 
independente persoanelor cu dizabilităţi, autorităţile publice centrale şi locale, organizaţiile 
nonguvernamentale, agenţii economici, indiferent de forma de organizare juridică, în funcție 
de competenţele lor funcţionale, evaluează situaţia în domeniu şi întreprind măsuri concrete 
pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilităţi, în condiții de egalitate cu ceilalți, la 
mediul fizic, la transport, la informaţie şi la mijloacele de comunicare, inclusiv la tehnologia 
informaţiei şi la comunicaţiile electronice, la alte utilităţi şi servicii deschise sau furnizate 
publicului, atât în localităţile urbane, cât şi în localităţile rurale, în conformitate cu 
normativele în vigoare; la alin. (2) stipulează că identificarea şi eliminarea 
obstacolelor/barierelor faţă de accesul deplin al persoanelor cu dizabilităţi trebuie aplicate  în 
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special la clădiri, drumuri, mijloace de transport şi alte utilităţi interioare şi exterioare, inclusiv 
şcoli, case, instituţii publice şi locuri de muncă, la serviciile de informare şi comunicare, 
inclusiv serviciile electronice şi de urgenţă, de asemenea la alte utilităţi şi servicii publice; 
alin. (3) stabileşte că proiectarea şi dezvoltarea bunurilor, serviciilor, echipamentelor şi 
utilităţilor se fac în baza designului universal, care presupune o adaptare minimă şi la cel 
mai scăzut cost a acestora, astfel încât ele să răspundă nevoilor specifice ale persoanelor 
cu dizabilităţi; art. 18 alin. (1) prevede că nu se admite proiectarea şi construirea centrelor 
populate, formarea cartierelor de locuit, elaborarea soluţiilor de proiect, construcţia şi 
reconstrucţia clădirilor, instalaţiilor, complexelor şi comunicaţiilor, de asemenea producerea 
sau achiziția mijloacelor de transport public urban, a mijloacelor de informare şi de 
telecomunicaţii fără amenajarea acestor obiective şi mijloace în aşa mod încât persoanele 
cu dizabilităţi să aibă acces la ele şi să le poată utiliza; alin. (2) statuează că autorităţile 
responsabile au obligaţia să autorizeze funcţionarea obiectelor de utilitate publică 
specificate la alin. (1) numai în condiţiile respectării normativelor în domeniu, astfel încât 
persoanele cu dizabilităţi să aibă la ele un acces neîngrădit; art. 26 stabileşte că persoanele 
cu funcţii de răspundere, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile indiferent de forma de 
proprietate, care nu îndeplinesc prevederile prezentei legi în ceea ce priveşte eliminarea 
barierelor existente și amenajarea adecvată, conform normativelor în vigoare, a clădirilor, 
instalaţiilor şi încăperilor, inclusiv a celor de locuit, a mijloacelor de transport în comun, a 
mijloacelor de informare și de telecomunicaţii, a obiectivelor culturale, turistice, a 
complexelor (sălilor) sportive şi a altor obiecte ale infrastructurii sociale pentru a asigura 
accesul la ele şi utilizarea lor de către persoanele cu dizabilităţi poartă răspundere în 
conformitate cu Codul contravenţional. 

4.4 Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități la art. 1 statuează că scopul 
prezentei Convenţii este de a promova, proteja şi asigura exercitarea deplină şi în condiţii 
de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate 
persoanele cu dizabilităţi şi de a promova respectul pentru demnitatea lor intrinsecă; art. 3 
stipulează că principiile convenției sunt: a) respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei 
individuale, inclusiv a libertăţii de a face propriile alegeri, şi a independenţei persoanelor; b) 
nediscriminarea; h) respectul pentru capacităţile de evoluţie ale copiilor cu dizabilităţi şi 
respectul pentru dreptul copiilor cu dizabilităţi de a-şi păstra propria identitate; art. 4 alin. 
(1) lit. e) prevede că statele părţi se angajează să asigure şi să promoveze exercitarea 
deplină a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele 
cu dizabilităţi, fără nici un fel de discriminare pe criterii de dizabilitate. În acest scop, Statele 
Părţi se angajează să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a elimina discriminarea pe 
criterii de dizabilitate de către orice persoană, organizaţie sau întreprindere privată; art. 5 
alin. (1) stipulează că Statele Părţi recunosc faptul că toate persoanele sunt egale în faţa 
legii şi sub incidenţa legii şi au dreptul fără niciun fel de discriminare la protecţie egală şi 
beneficiu egal al legii. 

4.5 Comentariul General cu privire la accesibilitate nr. 2 din 2014 adoptat de Comitetul 
ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități la pct. 25 notează că accesibilitatea 
vizează un grup de persoane, în timp de acomodarea rezonabilă vizează persoane 
individuale. Acest lucru înseamnă asigurarea accesibilității înainte de a primi o cerere 
individuală pentru a se folosi un loc sau un serviciu. Statale părți trebuie să stabilească 
standarde de accesibilitate, care trebuie să fie adoptate în urma consultării cu organizațiile 
persoanelor cu dizabilități și trebuie să fie puse la dispoziția furnizorilor de servicii, 
constructori și alți factori relevanți. Standardele de accesibilitate trebuie să fie extinse și 
standardizate. În conformitate cu prevederile Convenției, Statele părți nu pot să invoce 
austeritate ca o scuză pentru eșecul de a asigura accesibilitatea treptată pentru persoanele 
cu dizabilități. Obligația de a pune în aplicare accesibilitatea este necondiționată, adică 
entitatea obligată să asigure accesibilitatea nu poate invoca sarcina disproporționată ca 
justificare a lipsei accesibilității. 
 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Din materialele dosarului, Consiliul stabilește că urmează să se pronunțe asupra existenței 
faptei de discriminare în acces la servicii şi bunuri disponibile publicului. 

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

5.3 Analizând alegațiile petiționarului, Consiliul a calificat că acestea urmează a fi examinate 
sub aspect de refuz în acomodarea rezonabilă. Astfel, pentru a institui prezumția 
discriminării sub refuz de acomodare rezonabilă, faptele invocate trebuie să caracterizeze 
cumulativ următoarele elemente: 

a) modificare sau adaptare necesară şi rezonabilă solicitată 
b) care nu a impus o sarcină disproporţionată sau nejustificată  
c) care a fost necesară într-un caz particular, pentru a asigura unei persoane 

exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în condiţii de egalitate cu ceilalţi. 
5.4 Examinând circumstanțele invocate, Consiliul a stabilit că prezumția refuzului în acomodare 

rezonabilă a fost instituită. Consiliul a luat act că petiționarul, împreună cu copilul său nou-
născut, nu au putut accede în sediul instituției pentru a beneficia de serviciile acesteia, din 
lipsa accesibilității clădirii la ambele intrări, iar solicitarea acestuia de a-i acorda suport a 
fost respinsă. În ședința de audieri petiționarul a prezentat înregistrarea video a incidentului. 

5.5 În susținerea poziției sale, reclamata a confirmat faptul că clădirea nu este accesibilă, dar 
a notat că a făcut demersurile necesare către Consiliul municipal Chișinău, pentru alocarea 
resurselor financiare necesare acomodării sediului instituției, care nu au fost satisfăcute. 
Reclamata a dat asigurări că astfel de demersuri vor fi repetate.  

5.6 Consiliul, examinând materialele dosarului, constată că petiționarul s-a prezentat la sediul 
reclamatei pentru a înregistra o petiție. Dat fiind lipsa unei rampe, acesta nu a avut acces 
în instituție. În aceste circumstanțe, petiționarul a apelat la suportul angajaților instituției 
care au refuzat să-l ajute. De asemenea, Consiliul a stabilit că instituția nu pune în aplicare 
nici o măsură de acomodare rezonabilă, pentru a asigura accesul nediscriminatoriu în 
sediu, pentru prestarea serviciilor publice.  

5.7 Consiliul subliniază că acomodarea rezonabilă presupune recurgerea la orice modificare 
sau adaptare necesară și adecvată, într-un caz particular, pentru a facilita exercitarea unui 
drept în condiții de egalitate cu ceilalți, cu condiția ca aceasta să nu impună o povară  
disproporționată asupra persoanei responsabile de operarea acestor modificări. Raportând 
aceste criterii la circumstanțele speței, Consiliul notează că solicitarea petiționarului de a fi 
ajutat de către responsabilii direcției să înregistreze o petiție, în situația în care instituția nu 
dispune de rampă de acces și el nu poate să lase copilul în stradă pentru a urca, nu impunea 
o povoară disproporționată.  

5.8 Prin urmare, Consiliul notează că în situația în care instituția nu a accesibilizat intrările în 
sediu, aceasta trebuie să instituie proceduri interne care să reglementeze procesul de 
deservire a persoanelor cu mobilitate redusă care necesită o abordare individuală. Astfel, 
reclamata urmează să instituie în fișa de post a responsabililului de recepționarea 
corespondenței și obligația de a asigura măsuri de acomodare rezonabilă (de exemplu în 
cazul persoanelor cu mobilitate redusă ar fi coborârea și preluarea cererii). În același timp, 
această oportunitate trebuie comunicată în mod corespunzător publicului prin amplasarea 
informației într-un loc accesibil și la vedere. În viziunea Consiliului, aceste acțiuni reprezintă 
o adaptare necesare și adecvată și nu constituie o sarcină disproporționată în raport cu 
exercitarea dreptului de a beneficia în condiții de egalitate de serviciile disponibile publicului. 

5.9 Cât priveşte solicitarea petiţionarului de tragere la răspundere contravenţională a 
responsabililor din cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului mun. Chişinău în 
temeiul art. 711 Cod contravențional, Consiliul explică că este în drept să întocmească un 
proces-verbal contravențional dacă în timpul examinării plângerii se atestă săvârșirea unei 
fapte ce constituie contravenție. În speță, Consiliul a constatat refuz în acomodare 
rezonabilă și nu o discriminare în acces la servicii, respectiv este în imposibilitate să 
demareze procedura contravențională.  
 

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

CONSILIUL DECIDE 
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1. Faptele constatate reprezintă discriminare manifestată prin refuz în acomodare rezonabilă.  
2. Reclamata va un Regulament care să descrie procesul de acomodare rezonabilă a 

procedurii de înregistrare a unei petiții la Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului mun. 
Chişinău și Direcțiile teritoriale și va face completările în fișa de post a responsabilului. 

3. Decizia se remite Consiliului municipal Chișinău cu recomandarea de a planifica și aloca 
resurse financiare pentru amenajarea, conform normativelor în vigoare, a clădirilor, 
instalaţiilor și încăperilor instituțiilor din subordine, pentru a asigura accesul şi folosirea lor 
de către persoanele cu mobilitate redusă. 

4. Reclamata va informa Consiliul, în termen de 10 zile de la recepționarea prezentei decizii, 
despre măsurile întreprinse sau planificate întru executarea recomandărilor Consiliului. 

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 
 
____________________________________________ 
Svetlana DOLTU – membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
 
____________________________________________ 
Victorina LUCA – membră 
 
____________________________________________ 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

 

http://www.egalitate.md/

	I. Obiectul plângerii
	II. Admisibilitatea obiectului plângerii
	III. Susținerile părților
	IV. Dreptul național și internațional relevant
	V. În concluzie, Consiliul reține următoarele

