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  DECIZIE  
din 24 august 2021 

cauza nr. 118/21  
 

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 online, susținerile scrise și verbale ale 
petiționarei:  XXXXX 
reclamaților: YYYYY – Președinta Autorității Naționale de Integritate,  

 ZZZZZ – șeful Direcției juridice a Autorității Naționale de Integritate        
 și 

au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 
 

I. Obiectul plângerii 
Hărțuire și instigare la discriminare pe criteriul de opinie în câmpul muncii. 

 
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 de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 
asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012. 
  

III. Susținerile părților   
        Alegațiile petiționarei 
3.1 Petiționara, angajată în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI) în 

calitate de șefă a Direcției resurse umane și documentare (în continuare DRUD), 
susține că este hărțuită în activitatea profesională de către Președinta ANI și șeful 
Direcției juridice (în continuare DJ). De asemenea, petiționara susține că Președinta  
ANI îl instigă pe șeful DJ la acțiuni denigratoare în privința petiționarei. 

3.2 În argumentarea poziției sale, petiționara a enumerat un șir de acțiuni de hărțuire 
întreprinse de către reclamată, care i-au creat un mediu intimidant, manifestat în primul 
rând prin limitarea dreptului la libera circulație în sediul ANI, prin interzicerea accesului 
la etajul I al instituției, ca urmare a blocării cartelei de acces, fapt care conduce la 
îngrădirea dreptului de exercitare a atribuțiilor de serviciu. Petiționara susține că este 
poziționată discriminatoriu în comparație cu alți șefi de subdiviziune, iar din discuțiile 
purtate cu președinta ANI, i s-a indicat că pentru șeful DRUD accesul limitat este 
suficient. 

3.3 De asemenea, petiționara invocă limitarea atribuțiilor de serviciu la acțiuni de ordin 
tehnic prin dispunerea efectuării procedurilor de personal altor șefi de 
subdiviziuni/angajați.  

3.4 În plus, petiționara menționează ignorarea procedurii legale de evaluare a 
performanțelor profesionale anuale și aducerea tardivă la cunoștința petiționarei a 
obiectivelor individuale anuale. Petiționara invocă că timp de 2 ani consecutiv nu îi sunt 
evaluate performanțele profesionale anuale în conformitate cu prevederile legale. Fișa 
de evaluare pentru 2019 cu calificativul acordat și cu comentariile evaluatorului au fost 
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prezentate tardiv și a fost realizat fără interviului de evaluare. Petiționara susține că, în 
acest fel, i s-a îngrădit dreptul de a se expune în cadrul interviului privind prestația 
realizată, dar și privind calificativul de evaluare acordat. Totodată, i-a fost lezat dreptul 
de a se expune referitor la obiectivele stabilite pentru anul 2020, cât și cele pentru anul 
2021. Petiționara consideră că a realizat integral obiectivele stabilite pentru realizare în 
Planul de acțiuni, totuși a fost evaluată cu calificativul ”bine”, în comparație cu colegele 
sale care au fost evaluate cu ”foarte bine”. 

3.5 Suplimentar, petiționara impută reclamatei ignorarea cererilor privind restabilirea 
legalității în procedurile de personal. În acest sens, petiționara comunică că, la 
04.02.2021, a depus cerere prin care a solicitat revizuirea evaluării performanțelor 
pentru trimestrul IV al anului 2020. În răspunsul oferit nr. 01/D-356/21 din 01.04.2021 i 
s-a replicat că legislația nu prevedere procedura de reevaluare a performantei 
trimestriale. Mai mult ca atât, în același răspuns i s-a indicat că nici procedura de 
evaluare a performanțelor profesionale anuale nu prevede reevaluare. Totodată, 
petiționara susține că reclamata a dispus reevaluarea în cadrul procedurii pentru un alt 
funcționar în cadrul ANI pentru că a constatat un caz special, manifestând astfel duble 
standarde. 

3.6 Adițional, petiționara invocă mimarea procedurii de evaluare trimestrială a performanței 
profesionale și stabilire a sporului la salariu potrivit prevederilor legislației în vigoare. În 
acest sens, petiționara comunică că din momentul implementării procedurii de evaluare 
trimestrială a performanțelor profesionale nu a fost realizată nici o evaluare ”față în 
față”. În același timp, în contextul evaluării, în vederea justificării punctajului acordat, 
reclamata indică la compartimentul ”Dificultăți întâmpinate” faptul că în calitate de 
conducător ierarhic superior a întâmpinat dificultăți de comunicare, de neexecutare a 
indicațiilor verbale și scrise, tergiversarea realizării acțiunilor/propunerilor, care a 
condus la o disciplină de muncă necorespunzătoarele în ANI din partea angajaților și la 
un climat defavorabil. În acest sens, petiționara a specificat că unele indicații pe care 
nu le-a realizat au fost întemeiate legal. Suplimentar, susține că Cancelaria de Stat și 
Ministerul Finanțelor au calificat acțiunile sale privind implementarea prevederilor 
legislației aferente aspectului dat ca fiind corecte și legale. 

3.7 Totodată, petiționara susține că reclamata îi atribuie calculul greșit al vechimii în 
serviciul public al funcționarilor, respectiv, calculul incorect al duratei concediilor anuale 
pe parcursul anilor, fapt ce ar fi adus prejudicii actualilor și foștilor funcționari. 
Petiționara susține că reclamații au sesizat Curtea de Conturi în vederea realizării unui 
control suplimentar față de petiționară, în cadrul controlului aceasta a oferit explicații de 
rigoare, iar Curtea de Conturi a constatat că nu au fost admise careva greșeli. Ulterior 
a fost sesizat Inspectoratul de stat al Muncii, care a întocmit un proces-verbal unde 
constată încălcări, fără a face referire la acele încălcări, la normele legale care au fost 
încălcate și au obligat să fie lichidate încălcările. Totodată, reclamata a insistat ca 
dispoziția să fie adusă la cunoștință funcționarilor ANI pentru ca aceștia să cunoască 
că petiționara a admis nereguli și este pasibilă de răspundere. 

3.8 În altă ordine de idei, petiționara declară că reclamata fidelizează prin favoritism și alte 
facilități în serviciu (birou separat, scutirea de a reprezenta autoritatea în instanța de 
judecata) pe reclamat, pe care îl instigă la acțiuni denigratoare în privința petiționarei 
(acțiuni de hărțuire), acesta acționând strict la indicațiile reclamatei și admițând un 
comportament intimidant, umilitor si ofensator față de petiționară. 

3.9 De asemenea, petiționara a enumerat un șir de acțiuni de hărțuire întreprinse de către 
reclamat, care i-au creat un mediu intimidant, umilitor si ofensator, manifestat prin (i) 
prezentarea avizelor către DRUD doar în conformitate cu indicațiile reclamatei; (ii) 
neprezentarea avizelor la proiectele DRUD în termenele legale; (iii) imputarea 
petiționarei a calculului greșit funcționarilor a vechimii în serviciul public, respectiv, a 
calculului incorect a duratei concediilor anuale pe parcursul anilor, fapt ce ar fi adus 
prejudicii actualilor și foștilor funcționari.  

3.10 Petiționara susține că comportamentul intimidant și umilitor din partea reclamaților este 
determinat de opinia sa diferită în raport cu unele activități realizate de ultimii. În 
special, petiționara comunică că a fost exclusă din componența Comisiei de concurs 
pentru selectarea inspectorilor de integritate, pe motiv că a făcut reclamatei o 
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prezentare cum urmează a fi realizată această procedură corect. Reclamata a invocat 
că petiționara, în calitate de autor al testelor de evaluare, poate favoriza unii candidați, 
astfel a exclus-o din Comisie.  

3.11 În completarea alegațiilor sale, petiționara reiterează că a fost supusă unor acțiuni de 
hărțuire la locul de muncă manifestate în special prin: (i) generarea și realizarea 
premeditată a unei situații cu scopul denigrării profesionale, prin care a fost grav 
învinuită precum că ar admite ilegalități în procedura de acordare a concediilor 
funcționarilor ANI în baza vechimii serviciului în muncă; (ii) tergiversarea vădit 
intenționată a termenelor de avizare a proiectelor de acte administrative normative 
elaborate de către petiționară în colaborare cu alți funcționari ai DRUD în scopul 
periclitării activității profesionale ale petiționarei atât în calitate de autor/coautor 
(executor), cât și în calitate de funcționar public de conducere; (iii) preluarea cu rea 
credință a unor atribuții de serviciu ale petiționarei cu scopul invocării ulterioare a unor 
probleme de incompetență și a lipsei indicatorilor de activitate. 

3.12 În contextul celor invocate, petiționara solicită examinarea și calificarea faptelor 
reclamaților, menționând în mod deosebit că acțiunile reclamatei au drept scop de a o 
intimida și de a o condiționa să plece din serviciu pe motivul că nu susține politicile 
defectuoase și ilegale ale acesteia. 
 
Susținerile reclamatei  

3.13 Reclamata comunică că, în ceea ce privește regulile de acces în spațiile din interiorul 
sediului unde este amplasată ANI, primul etaj al sediului autorității publice se află 
subdiviziunea din care fac parte funcționarii publici cu statut special, și anume 
inspectorii de integritate, care operează cu materiale ce conțin date confidențiale, 
restricționate și secrete. Accesul în acest spațiu este rezervat doar inspectorilor de 
integritate, iar în cazul în care alți angajați din cadrul aparatului administrativ al ANI au 
necesitatea de a interacționa cu inspectorii de integritate, dânșii pot solicita direct 
persoanelor în cauză suportul de a accede în interior, fie, după caz, pot solicita suport 
responsabilului de asigurarea pazei ANI. Astfel, accesul altor angajații în acest spațiu, 
decât inspectorilor de integritate este interzis. Cu alte cuvinte, petiționara nu este 
restricționată în interiorul spațiului unde se află Inspectoratul de integritate, în măsura 
în care, accesul este solicitat în scopul realizării sarcinilor de serviciu. Așadar, 
restricționarea accesului în spațiul destinat amplasării Inspectoratului de Integritate 
constituie o măsură de securitate și care se aplică tuturor angajaților din cadrul ANI, 
nu doar petiționarei. 

3.14 Referitor la alegația petiționarei privind pretinsa excludere din componența Comisiei 
de concurs pentru selectarea inspectorilor de integritate, reclamata precizează că, 
modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de 
inspector de integritate este reglementat de prevederile Regulamentului cu privire la 
concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate aprobat prin Hotărârea 
Consiliului de Integritate nr. 2/2018. Potrivit pct. 8 din Regulamentul sus menționat, 
comisia de concurs se instituie prin ordinul președintelui ANI şi este compusă din 5 
membri: președintele sau vicepreședintele ANI, 2 reprezentanți ai Consiliului de 
Integritate și 2 funcționari ai aparatului ANI cu funcții publice de conducere. 
Președintele ANI desemnează, de asemenea, 2 membri supleanți din rândul 
funcționarilor publici ai ANI. Așadar, petiționara, în calitatea de șefă a DRUD, nu are 
un drept recunoscut de lege prin care i s-ar garanta numirea în componența comisiei 
de concurs din cadrul ANI. În consecință, ținând cont de faptul că, în cadrul ANI există 
mai multe persoane care ocupă funcții de conducere, președintele ANI este cel care 
decide componența comisiei de concurs. Numărul funcționarilor care dețin funcții de 
conducere este mai mare decât numărul membrilor din rândul acestor salariați care 
pot fi numiți în componența comisiei de concurs, drept urmare, în componența 
comisiei de concurs au fost numite persoane care au tangență cu activitatea 
desfășurată de către inspectorii de integritate, în limita locurilor disponibile. 

3.15 Referitor la pretinsa limitare a atribuțiilor de serviciu prin dispunerea efectuării 
procedurilor de personal altor șefi de subdiviziuni/angajați, reclamata notează că toate 
indicațiile președintelui instituției sunt făcute în conformitate cu legislația în vigoare și 
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în scopul asigurării bunei funcționări a activității ANI. Reclamata este cel mai bine 
poziționată să cunoască care sunt necesitățile organizației publice, iar atunci când 
emite un ordin, dispoziție sau indicație în adresa unui salariat, această situație are în 
vedere doar realizarea sarcinilor de serviciu în sensul atingerii scopului pe care ANI îl 
are în conformitate cu legislația în vigoare.  

3.16 Cu referire la procedura de evaluare a performanțelor profesionale ale petiționarei, 
reclamata notează că petiționara, asemenea altor angajați cu funcții de conducere din 
cadrul ANI, trebuie să realizeze obiectivele individuale stabilite de către conducătorul 
ANI, iar aprecierea performanțelor salariatului se face în raport cu nivelul de 
îndeplinire a obiectivelor. Totodată, în cazul în care petiționara nu era de acord cu 
rezultatul evaluării, putea să îl conteste la conducătorul autorității publice, în scris, în 
termen de 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință. Mai mult decât atât, 
petiționara, potrivit legislației în vigoare, avea rezervat dreptul de a se adresa instanței 
de contencios administrativ în cazul în care nu era de acord cu rezultatele soluționării 
contestației. 

3.17 În privința alegației precum că obiectivele individuale ale petiționarei sunt stabilite și 
aduse la cunoștință cu întârziere, reclamata consideră această afirmație ca fiind pur 
declarativă. În cazul în care, petiționara nu avea stabilite obiectivele individuale de 
activitate pentru anul 2020, dânsa trebuia să notifice despre acest fapt conducătorului 
ANI, or, fiind responsabilă de procedurile de personal din cadrul autorității publice, 
cunoștea cel mai bine despre faptul că fiecărui funcționar public urmează să-i fie 
stabilite obiectivele individuale la începutul perioadei pentru care urma a fi realizate 
acele obiective. Autoritatea observă că, potrivit celor afirmate în plângerea depusă, 
petiționara nu ar fi luat cunoștință cu fișa de evaluare pentru anul 2020, însă, la 
plângerea privind pretinsa hărțuire și instigare la discriminare, petiționara a anexat 
copia fișei de evaluare pentru anul 2020, deci, petiționara cunoaște despre conținutul 
fișei de evaluare. 

3.18 Referitor la acordarea sporului pentru performanță, reclamata reține că sporul pentru 
performanță se acordă lunar conform performanței individuale obținute și se achită 
concomitent cu salariul. Prin urmare, petiționara are dreptul de a beneficia de spor de 
performanță în raport cu performanțele profesionale individuale în muncă pe care le-a 
obținut în perioada evaluată. Reducerea sporului de performanță constituie o 
consecință a rezultatelor evaluării. În consecință, diminuarea sporului pentru 
performanță de la 10 % la 7,90 % constituie un efect al modului în care petiționara și-a 
exercitat atribuțiile de funcție, dar nu are nici o legătură cu opinia petiționarei. Având în 
vedere natura actului prin care a fost stabilit sporul de performanță petiționarei și 
anume, act administrativ individual, petiționara era în drept să recurgă la drepturile 
prevăzute de lege și să conteste actul dat în instanța de judecată în cazul în care 
considera că i-a fost acordat un spor pentru performanță mai mic decât cel pe care îl 
merita.  

3.19 Referitor la alegația privind reevaluarea activității pentru trimestrul IV al anului 2020, 
reclamata notează că, prin răspunsul oferit, a informat petiționara despre refuzul de a 
efectua procedura de evaluare în mod repetat. În caz de dezacord cu poziția 
autorității, petiționara poate contesta răspunsul în instanța de contencios administrativ. 
Suplimentar, în privința altui funcționar față de care s-a efectuat procedura de 
reevaluare și despre care petiționara menționează în plângere, reclamata 
menționează că, spre deosebire de petiționară, în privința celuilalt angajat s-a dispus 
efectuarea repetată a evaluării anuale, dar în cazul petiționarei, dânsa solicita 
reevaluarea trimestrială, așadar, cele două situații nu sunt similare și nu pot fi tratate 
în mod identic.  

3.20 În continuare, reclamata menționează că viziunile diferite dintre ea ca conducător al 
autorității și petiționară constituie o dovadă a realizării dreptului de opinie a salariaților 
în raport cu șeful autorității publice. Reclamata susține că petiționara, pe parcursul 
ultimului an de activitate, nu a fost sancționată disciplinar pentru activitatea pe care a 
desfășurat-o, nici nu i s-a creat impedimente în vederea realizării sarcinilor de serviciu. 

3.21 De asemenea, reclamata consideră lipsită de temei afirmația precum că, șeful DJ ar fi 
fost instigat la acțiuni denigratoare în privința petiționarei. Șeful DJ și șeful DRUD se 
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află în subordinea conducătorului ANI, respectiv, ambele persoane trebuie să execute 
întocmai indicațiile superiorului conform prevederilor legislației în vigoare. DJ este 
responsabilă, printre altele, de efectuarea expertizei juridice a proiectelor ordinelor, 
instrucțiunilor, hotărârilor, dispozițiilor și a altor acte normative ale ANI. 

3.22 Reclamata, menționează că, verificarea corectitudinii calculării vechimii în muncă în 
serviciu a apărut urmare a notei de serviciu nr. 06/763 din 03.11.2020 depusă de către 
un angajat. Urmare a examinării notei de serviciu DJ a stabilit derogări de la cadrul 
legal în partea ce ține de corectitudinea calculării duratei concediilor anuale, fapt 
comunicat conducerii ANI prin nota de serviciu nr. 07/773 din 05.11.2020. Nota de 
serviciu nr. 07/773 din 05.11.2020, a fost remisă către petiționară, cu indicația 
reclamatei, de a executa punctele propuse. Drept urmare, petiționara a depus în 
adresa reclamatei nota de serviciu nr. 05/787 din 12.11.2020, prin care, din varii 
motive, a refuzat executarea indicației. Reclamata a autorizat efectuarea de către 
Inspectoratul de Stat al Muncii a controlului privind corectitudinea calculării și acordării 
concediilor anuale de odihnă angajaților/ex-angajaților instituției, care anterior angajării 
în cadrul ANI au deținut funcții publice cu statut special, pentru perioada 01.01.2018-
prezent. Controlul respectiv a avut ca scop verificarea respectării legislației muncii, dar 
nu s-a inițiat în privința unui angajat anume. Mai mult decât atât, rezultatele controlului 
nu puteau fi anticipate de către conducătorul ANI, de către alți salariați din cadrul 
instituției ori chiar de către reprezentanții Inspectoratului de Stat al Muncii, deci, este 
lipsită de temei afirmația petiționarei precum că, inspectorii ar fi fost invitați și, sub 
presiune, ar fi acționat conform indicațiilor. 

3.23 Reclamata menționează că, în urma efectuării controlului, angajații Inspectoratului de 
Stat al Muncii au emis procesul-verbal de control nr. ISM-2021-PV-66 din 30.04.2021 
prin care au indicat asupra încălcării admise de către angajator. Cu alte cuvinte, în 
actul de control este vizată conducerea ANI, dar nu petiționara și, în consecință, în 
sarcina președintelui ANI a fost pusă responsabilitatea de a înlătura încălcările 
depistate. Petiționara face trimitere la răspunsurile Cancelariei de Stat și Ministerului 
Finanțelor, însă este de remarcat faptul că, în scrisorile celor două autorități publice nu 
este făcută nici o referire la cazul concret examinat de către Inspectoratul de Stat al 
Muncii. Cu alte cuvinte, răspunsurile invocate constituie niște opinii de ordine generală 
referitoare la modul de aplicare a legislației cu privire la calcularea vechimii în serviciul 
public. Autoritatea cunoaște prevederile cadrului normativ incident, însă, prin controlul 
efectuat de către reprezentații Inspectoratului de Stat al Muncii s-a urmărit verificarea 
respectării prevederilor legislației la punerea lor în practică. 

3.24 Privitor la alegațiile petiționarei referitoare la faptul că, prin remiterea prin poștă 
electronică a informațiilor relevante activității autorității publice ar fi supusă unei hărțuiri 
psihologice, reclamata notează că comunicarea petiționarei a rezultatelor controlului 
efectuat de către inspectorii de muncă este bazată pe faptul că, petiționara, în calitate 
de șef al subdiviziunii responsabile de procedurile de personal, inclusiv în ceea ce 
privește calcularea vechimii în muncă a salariaților, urma să cunoască despre 
neconformitățile depistate de către Inspectoratul de Stat al Muncii și, după caz, să le 
pună în executare. Expedierea prin intermediul poștei electronice a informației 
constituie un mijloc rapid de a informa salariații despre chestiunile de serviciu. 

3.25 În concluzie, reclamata adaugă că alegațiile petiționarei constituie interpretări 
subiective și nefondate, or, reclamata în raport cu subalternii manifestă un 
comportament adecvat corespunzător unei relații dintre angajat și subaltern. În raport 
cu petiționara, reclamata susține că nu a admis nici ofense, nici fapte prin care i-ar fi 
lezat onoarea și demnitatea. Toate indicațiile au fost date în interes de serviciu, iar 
faptul că, petiționara nu este de acord cu dispozițiile angajatorului, nu poate servi 
temei de a considera că a fost hărțuită, or, reclamata este cea care organizează 
activitatea întregii autorității publice pe care o conduce și poartă răspundere pentru 
modul în care asigură administrarea activității ANI, iar fiecare salariat are datoria de a 
se supune, în limita legii, indicațiilor conducătorului. 
  
Poziția reclamatului  

3.26 Reclamatul consideră irelevantă informația comunicată de petiționară în partea ce ține 
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de datele din Curriculum vitae, prin care, eventual, se încearcă de a fundamenta niște 
adevăruri de neclintit de genul că un om cu experiență nu poate comite greșeli, or că 
nu poate fi rău intenționat. 

3.27 Reclamatul califică alegațiile petiționarei drept calomnioase, făcând referire la limbajul 
utilizat de către petiționară în privința reclamatului. Petiționara făcând abstracție de 
etica profesională, și-a permis de a utiliza supoziții, învinuiri nefondate și varii 
calificative în adresa reclamatului. 

3.28 Cu referire la procedura intentată privind încălcarea prevederilor legislative de către 
petiționară în ceea ce privește calcularea corectă a vechimii în serviciu care se ia în 
calcul la stabilirea duratei concediului de odihnă, reclamatul comunică următoarele. În 
fapt, în adresa președintelui ANI a fost depusă o notă de serviciu, nr. 06/763 din 
03.11.2020, semnată de către un angajat al ANI, care a solicitat opina DJ privind 
metoda utilizată de către DRUD privind calculul concediilor de odihnă pentru toți 
funcționarii publici din ANI, care se regăsesc în situații similare acestuia. Declanșator 
al notei depuse a fost avizul executat de către petiționară și remis acestuia, în care 
erau indicate zilele de concediu de care dumnealui dispune. Nota de serviciu a fost 
transmisă către DJ, pentru examinare și raportare. Urmare a examinării notei de 
serviciu DJ a stabilit derogări de la cadrul legal în partea ce ține de corectitudinea 
calculării duratei concediilor anuale, fapt comunicat conducerii ANI. 

3.29 Nota de serviciu nr. 07/773 din 05.11.2020, a fost remisă către petiționară, cu indicația 
președintelui ANI, de a executa punctele sus-propuse. Drept urmare, petiționara a 
depus în adresa președintelui ANI nota de serviciu nr. 05/787 din 12.11.2020, prin 
care, din varii motive, a refuzat executarea indicației. În continuare, deoarece opinia 
DJ a fost “combătută” de către DRUD, s-a luat decizia de a solicita suportul de 
specialitate al Inspectoratului de Stat al Muncii, privind corectitudinea calculării 
concediilor de odihnă pentru funcționarii publici (inclusiv cei cu statut special) – 
salariați ai ANI, fiind remisă adresa nr. 07/5637 din 17.11.2020. Urmare a controlului 
realizat la sediul autorității de către inspectorii de muncă din cadru Inspectoratului de 
Stat al Muncii, prin procesul – verbal de control seria IM nr. ISM-2021-PV-66 din 
30.04.2021, s-au constatat că angajatorul nu mărește concediul de odihnă anual al 
unor funcționari publici conform vechimii în serviciul public, prin ce se încalcă 
prevederile legislației în vigoare.  

3.30 Reclamatul susține că, definitoriu este și faptul că, controlul efectuat de Inspectoratul 
de Stat al Muncii, a avut ca scop verificarea respectării legislației muncii în cadrul 
autorității, dar nu s-a inițiat în privința petiționarei. De menționat că, în urma efectuării 
controlului, angajații Inspectoratului de Stat al Muncii au emis procesul-verbal de 
control nr. ISM-2021-PV-66 din 30.04.2021 prin care au indicat asupra încălcării 
admise de către angajator, dar nu de către petiționară, ceea ce obligă conducerea ANI 
să remedieze încălcările depistate. Reclamatul consideră că acțiunile petiționarei, în 
această speță, nu semnifică altceva decât împiedicarea conducerii instituției de a 
remedia încălcările constatate de către Inspectoratul de Stat al Muncii. 

3.31 Concluzionând pe acest capăt de acuzare, reclamatul consideră că petiționara 
încearcă să ducă în eroare, prezentând informația trunchiat, selectiv și părtinitor. 

3.32 Legat de afirmațiile petiționarei privind favoritismul și alte facilități de serviciu, 
reclamatul ține să informeze că, în partea ce se referă de biroul de serviciu separat de 
care beneficiază reclamatul, în perioada 2012 – 2019, petiționara a fost unicul 
funcționar public de conducere din cadrul Comisiei Naționale de Integritate (în 
continuare CNI), iar mai apoi din cadrul ANI care a beneficiat de birou de serviciu 
separat. Aici este de menționat și faptul că, deținând funcția de șef de serviciu în 
cadrul CNI – subdiviziune inferioară unei direcții, petiționara dispunea de birou 
separat, pe când șefii de direcții, inclusiv subsemnatul, utilizau birourile de serviciu în 
comun cu alți 2, 3, 4 angajați. Totodată, și șeful Direcției financiare și administrare a 
ANI dispune de birou de serviciu de care se folosește de una singură. La fel, legat de 
scutirea de a reprezenta ANI în instanța de judecată, este încă un argument 
tendențios, deoarece nu există prevederi în actele normative de referință și nici în fișa 
de post, în pofida cărora, reclamatul ar urma să participe în litigiile din instanța de 
judecată. Mai mult ca atât, reclamatul informează că însăși petiționara, deținând 
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anterior în cadrul CNI funcția de șef al Serviciului juridic și managementul resurselor 
umane (20.11.2012 – 30.08.2014), nu a asigurat reprezentarea în instanța de judecată 
nici pe un litigiu în care era vizată CNI. 

3.33 Cu referire la proiectele de acte normative elaborate de DRUD (în speță de către 
petiționară) și remise spre avizare (expertiză juridică) DJ, pretinsele tergiversări 
intenționate privind eliberarea avizelor, conținutul părtinitor al avizelor formulate, 
clonarea și asumarea actelor petiționarei - reclamatul susține că petiționara nu poate 
pretinde avizarea unui proiect de act intern într-un anumit fel, or, DJ urmare a 
examinării proiectului este în drept să facă mențiunile pe care le consideră relevante, 
iar conducerea ANI nu este obligată să accepte orice proiect de act intern pe care 
petiționara îl propune, conducătorul având dreptul să refuze semnarea actelor în cazul 
în care acestea au fost elaborate cu încălcarea legislației. La caz, petiționara nu a 
acceptat niciodată ideea că proiectele actelor elaborate de către dânsa sunt de o 
calitate insuficientă și nici nu a acceptat sau a acceptat cu greu să se conformeze 
avizelor argumentate ale DJ și să-și ajusteze actele. Legat de invocarea clonării și 
asumării actelor petiționarei de către reclamat, din probele anexate plângerii, se 
deduce în mod cert că conținutul actelor respective nu este identic și chiar dacă au 
același obiect de reglementare, cele din urmă sunt vădit mai consistente și 
îmbunătățite. Totodată, executarea actelor de către DJ, care inițial au fost atribuite în 
sarcina petiționarei, este unica soluție la îndemâna președintelui ANI, pentru a nu 
bloca activitatea instituției, ținând cont că cea din urmă insistă pe intangibilitatea 
proiectelor executate de către dânsa. Or, reclamatul, nici într-un caz nu a elaborat 
proiectele de acte normative puse în discuție, din propria inițiativă, fără a avea 
indicația legală a președintelui ANI. 

3.34 La fel, reclamatul indică că petiționara nu reține volumul de lucru și complexitatea 
acestuia realizat de către DJ, care, exponențial, este cel puțin triplu peste sarcinile 
realizate de subdiviziunea petiționarei, având practic același număr de angajați. În 
sensul dat sunt inexplicabile doleanțele petiționarei atunci când solicită avizarea 
prioritară și în cel mai scurt timp a actelor prezentate. DJ având un staff de 6 unități, 
este prima subdiviziune de suport a Inspectoratului de integritate, care asigură 
suportul juridic necesar în activitatea celor cca 20 inspectori de integritate, prin 
urmare, sarcinile ce urmează a fi realizate de către DJ necesită și sunt prioritizate 
reieșind din interesele autorității. La fel, reclamatul informează că DJ, la moment, pe 
lângă atribuțiile de asigurare juridică a activității Autorității, asigură reprezentarea în 
instanța de judecată a ANI, în peste 300 litigii, fapt ce necesită resurse administrative 
și timp suficient pentru realizarea calitativă și rezultativă a acestor activități.  

3.35 Totodată, reclamatul indică că este, cel puțin aberativ, să se afirme și să se pretindă 
drept hărțuire, exercitarea atribuțiilor regulamentare de către DJ, prevăzute de actele 
normative guvernamentale și cele interne, în procesul de avizare a proiectelor de acte 
normative interne. Or, aceeași procedură de avizare este aplicată și în cazul 
proiectelor actelor elaborate de către alte subdiviziuni interioare ale ANI. La fel, 
petiționara nu realizează că anume DJ este cea care își asumă legalitatea actului 
semnat de către conducerea autorității și nu subdiviziunea care este autorul 
proiectului, or, în cazul în care actul se va dovedi emis cu carențe de ordin legal, 
răspunderea o va purta, în primul rând, DJ (angajatul subdiviziunii care a 
contrasemnat proiectul actului). 

3.36 Reclamatul conclude că toate activitățile de serviciu realizate de către dânsul sunt în 
limitele competențelor și în corespundere cu cadrul normativ de referință (acte 
normative guvernamentale și acte normative interne). 
 

IV. Dreptul național și internațional 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. 
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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; prin instigare la discriminare se înțelege orice 
comportament prin care o persoană aplică presiuni sau afișează o conduită 
intenționată în scopul discriminării unei terţe 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. 61 prevede că decizia este actul prin care 
Consiliul soluționează plângerea și constată existenta sau lipsa faptei discriminatorii. 
Decizia trebuie să cuprindă: data și locul adoptării; denumirea organului care a 
adoptat-o; numele și prenumele membrilor participanți la ședință; mențiunea despre 
caracterul public sau închis al ședinței; numele, prenumele și alte date de identificare 
ale petiționarului, reclamatului sau, după caz, ale persoanei interesate, explicațiile și 
obiecțiile acestora; dovezile prezentate; numele, prenumele persoanelor care 
reprezintă petiționarul sau reclamatul, explicațiile și obiecțiile acestora; descrierea 
faptelor constatate; concluzia Consiliului cu privire la existența sau lipsa faptei 
discriminatorii și argumentele ce stau la baza acesteia; recomandările formulate în 
vederea asigurării repunerii în drepturi a victimei discriminării și a prevenirii faptelor 
similare pe viitor; 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. 5 lit. e) 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, este 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. l) la apărare, prin metode neinterzise de lege, a drepturilor sale de 
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muncă, a libertăților și intereselor sale legitime; potrivit art. 10 alin. (2) angajatorul este 
obligat lit. f1) să asigure egalitatea de șanse și de tratament tuturor persoanelor la 
angajare potrivit profesiei, la orientare și formare profesională, la promovare în serviciu, 
fără nici un fel de discriminare; 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 Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008 
conform art. 14 lit. e) funcționarul public are dreptul  să se adreseze Guvernului 
asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei referitoare la funcţia publică şi la statutul 
funcţionarului public, cu excepţia funcţionarilor publici care activează în cadrul 
autorităţilor publice indicate la art. 8 alin.(2) lit. d), care sunt în drept să se adreseze 
conducătorilor autorităţilor publice respective; art. 15 alin. (1) proclamă că dreptul la 
opinie al funcţionarului public este garantat; art. 22 alin. (1) lit. d) stabilește obligația 
funcționarului public de a îndeplini cu responsabilitate, obiectivitate şi promptitudine, în 
spirit de iniţiativă şi colegialitate toate atribuţiile de serviciu; art. 23 la alin. (1) prevede 
că funcţionarul public este obligat să se conformeze dispoziţiilor (ordinelor, poruncilor, 
indicaţiilor obligatorii spre executare) primite de la conducătorul său direct şi de la 
conducătorul autorităţii publice în care îşi exercită funcţia publică; alin. (2) prevede că 
funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor, 
scrise sau verbale, primite de la conducător dacă le consideră ilegale; alin. (3) 
dispoziţia se consideră ilegală dacă aceasta este în contradicţie cu actele legislative şi 
normative în vigoare, depăşeşte competenţa autorităţii publice sau necesită acţiuni pe 
care destinatarul dispoziţiei nu are dreptul să le îndeplinească; conform alin. (4) dacă 
funcţionarul public are dubii cu privire la legalitatea unei dispoziţii, acesta este obligat 
să comunice în scris autorului dispoziţiei dubiile sale, precum şi să aducă la cunoştinţa 
conducătorului ierarhic superior al acestuia astfel de situaţii; alin. (5) prevede că 
funcţionarul public nu poate fi sancţionat sau prejudiciat pentru sesizarea cu bună-
credinţă cu privire la dispoziţiile ilegale ale conducătorului; art. 34 la alin. (1) stabilește 
că evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public se realizează prin 
compararea rezultatelor obţinute în perioada evaluată cu obiectivele stabilite, în baza 
criteriilor de evaluare; art. 36 alin. (1) stabilește că procedura de evaluare a 
performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie se 
realizează în două etape: a) completarea fişei de evaluare; b) interviul. 

4.6 Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018 
stabilește la art. 1 alin. (2) că  scopul legii constă în asigurarea unui sistem de 
salarizare a personalului din sectorul bugetar transparent, echitabil, atractiv, simplu de 
gestionat, capabil să reflecte și să remunereze performanța, în cadrul căruia salariul de 
bază să reprezinte principalul element al remunerației personalului; art. 3 stabilește 
principiile sistemului unitar de salarizare printre care lit. b) nediscriminare, echitate și 
coerență, în sensul asigurării tratamentului egal și a remunerării egale pentru muncă 
de valoare egală; art. 16 alin. (1) stabilește că  sporul pentru performanță are drept 
scop stimularea individuală a personalului unităților bugetare de a obține rezultate 
optime în activitate. 

4.7 Hotărârea Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 1231/2018  stabilește 
la pct. 2 din Anexa nr. 3 că sporul la salariu pentru performanțe profesionale 
individuale în muncă poartă caracter stimulator şi se bazează pe calitatea muncii, 
aportul şi profesionalismul angajatului, obiectivitate şi imparțialitate, fiind stabilit şi 
achitat în funcție de aportul angajatului la obținerea rezultatelor; pct. 4 stabilește că 
aprecierea aportului angajatului la obținerea rezultatelor şi evaluarea performanțelor 
individuale ale acestuia se realizează de către evaluator. 

4.8 Regulamentul cadru al subdiviziunii resurse umane din autoritatea publică 
aprobat la Anexa nr. 9 prin Hotărârea Guvernului privind punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi 
statutul funcţionarului public nr. 201/2009 conform pct. 9 subpct. 1 lit. b) 
subdiviziunea resurse umane deține în atribuțiile sale de bază asigurarea necesarului 
de personal: organizează şi participă la desfăşurarea/realizarea procedurilor cu privire 
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la ocuparea funcţiilor; organizează şi coordonează procesul de integrare 
socioprofesională a noilor angajaţi, perioada de probă a funcţionarilor publici debutanți;  
conform subpct. 2 lit. a) organizarea şi desfăşurarea procedurii de ocupare a funcţiilor, 
a perioadei de probă a funcţionarilor publici debutanţi, a procesului de evaluare a 
performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, a procesului de atestare a 
funcţionarilor publici cu statut special şi a persoanelor care deţin posturi de deservire 
tehnică; la lit. b) se specifică faptul că examinează petiţiile care abordează subiecte 
din domeniul de competenţă şi formulează răspunsurile de rigoare; conform pct. 10 
subdiviziunea resurse umane participă la activitatea comisiilor cu atribuţii în domeniul 
gestionării personalului, exercită alte atribuţii în domeniu prevăzute de lege sau 
delegate de conducătorul autorităţii publice, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
pct. 12 prevede următoarele obligații a subdiviziunii resurse umane la lit. b) informarea 
operativă şi obiectivă a conducerii autorităţii publice despre posibilele încălcări ale 
prevederilor legislaţiei referitoare la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, a 
legislaţiei muncii, a altor acte normative ce reglementează lucrul cu personalul în 
proiectele de acte administrative elaborate de alte subdiviziuni din cadrul autorităţii 
publice; lit. c) depistarea şi informarea la timp a conducerii autorităţii publice privind 
lacunele existente în managementul resurselor umane; elaborarea şi prezentarea 
propunerilor de înlăturare a acestora; lit. f) acţionarea promptă şi fără tergiversări în 
cazurile de încălcare a drepturilor angajaţilor din autoritatea publică în cadrul 
raporturilor de serviciu şi de muncă; lit. g) perfectarea corectă a documentaţiei 
referitoare la administrarea personalului. 

4.9 Regulament cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale 
funcționarului public  aprobat la Anexa nr. 8 prin Hotărârea Guvernului privind 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 201/2009 stabilește la pct. 15 lit 
a) obligația evaluatorului de a elabora şi discuta cu funcţionarul public evaluat 
obiectivele şi indicatorii de performanţă pentru fiecare perioadă evaluată; lit. e) 
documentează în scris rezultatele funcţionarului public, dificultăţile întimpinate de 
acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante; lit. 
g) realizează interviul de evaluare cu funcţionarul public evaluat; lit. m)  participă la 
examinarea contestaţiilor depuse de către funcţionarul public evaluat; lit. n) este 
responsabil de obiectivitatea şi imparţialitatea rezultatelor evaluării funcţionarilor publici 
din subordinea sa directă; pct. 46 stipulează că persoana care exercită funcţie de 
demnitate publică sau, după caz, funcţionarul public de conducere de nivel superior 
ierarhic funcţionarului public evaluat, întocmeşte un raport de evaluare a activităţii 
acestuia, conform anexei nr.4 la Regulament. Raportul de evaluare conţine informaţii 
despre nivelul şi modul de îndeplinire a obiectivelor individuale, a obiectivelor şi a 
rezultatelor obţinute de subdiviziunile interioare conduse şi/sau de instituţiile din 
subordine, de a căror activitate este direct responsabil funcţionarul public evaluat, 
despre aprecierea nivelului de manifestare a criteriilor de evaluare, precum şi propuneri 
privind acordarea calificativului de evaluare; pct. 47 prevede că raportul de evaluare 
este adus la cunoştinţa funcţionarului public evaluat cu cel puţin 5 zile lucrătoare până 
la data desfăşurării şedinţei comisiei de evaluare; pct. 55 stabilește că în cazul în care 
funcţionarul public evaluat consideră că aprecierile consemnate în fişa de evaluare nu 
corespund realităţii, acesta poate solicita comisiei de evaluare revizuirea calificativului 
de evaluare acordat; pct. 56 prevede că Comisia de evaluare examinează solicitarea 
funcţionarului public de revizuire a calificativului de evaluare acordat în termen de 5 zile 
lucrătoare; conform pct. 59 dacă funcţionarul public evaluat este nemulţumit de 
calificativul acordat de comisia de evaluare, îl poate contesta în instanţa de contencios 
administrativ, în condiţiile legii. 

4.10 Hotărârea ANI privind aprobarea Regulamentului cu privire la concursul pentru 
suplinirea funcţiei de inspector de integritate nr. 2/2018 stabilește la pct. 7 că 
pentru desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiilor de inspector de integritate 
se instituie, de către preşedintele Autorităţii, comisia de concurs; pct. 8 prevede că 
comisia de concurs se instituie prin ordinul președintelui Autorității şi este compusă din 
5 membri: președintele sau vicepreședintele Autorității, 2 reprezentanți ai Consiliului de 
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Integritate și 2 funcționari ai aparatului Autorității cu funcții publice de conducere. 
Preşedintele Autorității desemnează, de asemenea, 2 membri supleanţi din rândul 
funcţionarilor publici ai Autorităţii. 

4.11 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 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 

faptelor de hărțuire și instigare la discriminare pe criteriul de opinie 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 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 Petiționara a invocat că faptele descrise s-ar raporta la elementele formei de hărțuire, 
altele la cele de instigare la discriminare și a solicitat examinarea acestora. 

5.4 Astfel, pentru a institui o prezumție a 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. 

5.5 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 reclamatei: (i) limitarea 
accesului la etajul I al sediului ANI; (ii) limitarea atribuțiilor de serviciu la acțiuni de ordin 
tehnic prin dispunerea efectuării procedurilor de personal altor șefi de 
subdiviziuni/angajați, inclusiv preluarea unor atribuții de serviciu ale petiționarei și 
atribuirea altor direcții; (iii) ignorarea procedurii legale de evaluare a performanțelor 
profesionale anuale și aducerea tardivă la cunoștința petiționarei a obiectivelor 
individuale anuale; (iv) mimarea procedurii de evaluare trimestrială a performanței 
profesionale și a stabilirii sporului la salariu; (v) imputarea petiționarei a calculului greșit 
al vechimii în serviciul public a funcționarilor, respectiv, a calculului incorect a duratei 
concediilor anuale pe parcursul anilor. De asemenea, Consiliul a reținut drept 
comportament nedorit, în sensul noțiunii de hărțuire, următoarele acțiuni din partea 
reclamatului: (i) prezentarea avizelor către DRUD doar în conformitate cu indicațiile 
reclamatei; (ii) neprezentarea avizelor la proiectele DRUD în termenele legale; (iii) 
imputarea petiționarei a calculului greșit al vechimii în serviciul public a funcționarilor, 
respectiv, a calculului incorect a duratei concediilor anuale pe parcursul anilor. 

5.6 Consiliul admite că totalitatea acestor acțiuni ar fi putut crea un mediu intimidant în 
realizare atribuțiilor de serviciu. Consiliul a luat act că petiționara indică că prin aceste 
acțiuni reclamații urmăresc scopul de a-i denigra imaginea profesională și împiedica 
activitatea. În calitate de criteriu protejat, Consiliul a reținut că se invocă opinia contrară 
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a petiționarei față de activitățile realizate de reclamați în exercitarea atribuțiilor de 
serviciu.  

5.7 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/instituții despre care se presupune că a comis fapta discriminatorie. Consiliul 
urmează să aprecieze caracterul comportamentului deplâns prin raportare la normele 
general acceptabile, precum și prin stabilirea legăturii de cauzalitate dintre acesta și 
criteriul invocat.  

5.8 Reclamații au venit cu contraargumente pe marginea fiecărei alegații înaintate de către 
petiționară, conturându-se poziția comună ca fiind neîntemeiate acuzațiile aduse de 
către ultima.  

5.9 Potrivit art. 13 alin. (2) din Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității, 
plângerea cu privire la fapta de discriminare poate fi depusă la Consiliu în termen de 
un an de la data săvârșirii faptei sau de la data la care se putea lua cunoștință de 
săvârșirea ei. Prin urmare, Consiliul a fost în imposibilitate de a reține spre examinare 
faptul excluderii petiționarei, în vara anului 2018, din Comisia de concurs pentru 
selectarea inspectorilor de integritate, fapt fiind prescris. 

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

5.11 În ceea ce privește alegația petiționarei referitoare la limitarea accesului la etajul I al 
sediului ANI, Consiliul a luat act de explicațiile reclamatei potrivit cărora accesul în 
acest spațiu este rezervat doar inspectorilor de integritate, care operează cu materiale 
ce conțin date confidențiale, restricționate și secrete. Astfel, accesul în acest spațiu al 
altor angajați, decât inspectorii de integritate, este interzis, cu excepția cazurilor în care 
accesul este solicitat în scopul realizării unor sarcini concrete de serviciu. Așadar, 
Consiliul a reținut că restricționarea accesului în spațiul destinat amplasării subdiviziunii 
din care fac parte funcționarii publici cu statut special, și anume inspectorii de 
integritate, constituie o măsură de securitate și care se aplică tuturor angajaților din 
cadrul autorității, nu doar petiționarei. Prin urmare, respinge respectiva alegație a 
petiționarei drept una nefondată. 

5.12 Cu referire la acțiunea nedorită imputată reclamatei de limitare a atribuțiilor de serviciu 
la activități de ordin tehnic prin dispunerea efectuării procedurilor de personal altor șefi 
de subdiviziuni/angajați, inclusiv și prin preluarea unor atribuții de serviciu ale 
petiționarei și atribuirea altor direcții, Consiliul reține prevederile art. 23 alin. (1) din 
Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008. Astfel, 
potrivit prevederilor legale enunțate supra funcționarul public are obligația să se 
conformeze dispozițiilor (ordinelor, poruncilor, indicațiilor obligatorii spre executare) 
primite de la conducătorul său direct şi de la conducătorul autorității publice în care își 
exercită funcția publică. Astfel, subalternii urmează să se conformeze ordinelor primite 
și să execute indicațiile, întru realizarea sarcinilor de serviciu în sensul atingerii 
scopului pe care autoritatea îl are în conformitate cu legislația în vigoare. Această 
situație trebuie privită ca o soluție la îndemâna conducătorului autorității, pentru a nu 
admite blocarea activității instituției, în cazurile în care un funcționar/subdiviziune (în 
circumstanțele speței - petiționara) insistă doar pe o anumită poziție, refuzând 
conlucrarea spre ieșirea din impas, spre găsirea unei soluții general avantajoase și 
acceptabile. Astfel, Consiliul califică acțiunile reclamatei descrise mai sus drept unele 
acceptabile în relațiile de muncă. 

5.13 Cât ține de ignorarea procedurii legale de evaluare/reevaluare a performanțelor 
profesionale anuale și aducerea tardivă la cunoștința petiționarei a obiectivelor 
individuale anuale, Consiliul reține prevederile pct. 2 din Regulamentul cu privire la 
evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarului public aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 201/2009, potrivit cărora evaluarea anuală a performanțelor profesionale 
reprezintă procedura de personal prin care se determină nivelul de îndeplinire a 
obiectivelor individuale de activitate şi nivelul de manifestare a abilităților profesionale 
şi a caracteristicelor comportamentale de către funcționarul public, în vederea 
aprecierii rezultatelor obținute şi identificării necesităților de dezvoltare profesională. 
Așadar, petiționara, asemenea altor angajați cu funcții de conducere din cadrul ANI, 
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trebuie să realizeze obiectivele individuale stabilite de către conducătorul autorității, iar 
aprecierea performanțelor salariatului se face în raport cu nivelul de îndeplinire a 
obiectivelor. În temeiul pct. 12 lit. b) din Regulamentul citat supra, președintele 
autorității este cel care aprobă obiectivele și indicatorii de performanță ai funcționarilor 
publici de conducere din cadrul autorității publice. Totodată, în conformitate cu pct. 85 
din Regulamentul nominalizat, petiționara, în cazul în care nu era de acord cu rezultatul 
evaluării putea să îl conteste la conducătorul autorității publice, în scris, în termen de 3 
zile lucrătoare de la data luării la cunoștință. Mai mult decât atât, petiționara, potrivit 
pct. 89 din Regulamentul vizat, avea rezervat dreptul de a se adresa instanței de 
contencios administrativ în cazul în care nu era de acord cu rezultatele soluționării 
contestației.  

5.14 Reieșind din cele expuse supra, Consiliul constată lipsa competenței de a se expune 
referitor la corectitudinea modului de efectuare a procedurii de (re)evaluare a 
performanțelor profesionale ale petiționarei, inclusiv aducerea la cunoștința acesteia a 
obiectivelor, or un eventual litigiu între angajator și salariat privind decurgerea 
procedurii de evaluare a performanțelor profesionale urmează a fi supus soluționării în 
instanța de judecată.   

5.15 În aceeași ordine de idei, cu privire la acțiunea nedorită imputată reclamatei de mimare 
a procedurii de evaluare trimestrială a performanței profesionale a petiționarei și a 
stabilirii sporului la salariu, Consiliul a stabilit că sporul pentru performanță se acordă 
lunar conform performanței individuale obținute de funcționarul public și se achită 
concomitent cu salariul. Deci sporul pentru performanță este stabilit strict în funcție de 
rezultatele activității salariatului, deci atât petiționara, cât și ceilalți angajați din cadrul 
ANI, urmează să beneficieze în ipoteze performanțelor de acest spor proporțional 
rezultatelor pe care le obțin în activitatea de muncă. Sporul pentru performanță poate fi 
diminuat, fie majorat în dependență de rezultatele pe care le-a obținut funcționarul în 
realizarea sarcinilor de serviciu. Totodată, Consiliul conchide că doar angajatorul (în 
speță, reclamata), este cel mai bine plasat în a cunoaște modul în care subalternii își 
exercită atribuțiile de serviciu și, pe cale de consecință, poate da o apreciere corectă 
rezultatului muncii lor în cadrul procedurii de evaluare a performanțelor prin prisma 
obiectivelor individuale stabilite. În plus, Consiliul admite că rezultatele evaluării ar 
putea provoca petiționarei o nemulțumire, însă reține o asemenea situație acceptabilă 
raporturilor de muncă, petiționara având la dispoziție dreptul prevăzut de lege să 
conteste în instanța de judecată actul privind acordarea sporului de performanță mai 
mic decât cel pe care pretinde că îl merită. 

5.16 În ceea ce privește imputarea petiționarei a calculului greșit al vechimii în serviciul 
public a funcționarilor, respectiv, a calculului incorect a duratei concediilor anuale pe 
parcursul anilor, Consiliul a constatat că verificarea corectitudinii calculării vechimii în 
muncă în serviciu a apărut urmare a notei de serviciu nr. 06/763 din 03.11.2020 
depusă de către un angajat al ANI, prin care a solicitat opina direcției juridice (DJ) 
privind metoda utilizată de către DRUD privind calculul concediilor de odihnă pentru 
toți funcționarii publici din ANI, care se regăsesc în situații similare acestuia. Urmare a 
examinării notei de serviciu, DJ a stabilit derogări de la cadrul legal în partea ce ține 
de corectitudinea calculării duratei concediilor anuale, fapt comunicat conducerii ANI 
prin nota de serviciu nr. 07/773 din 05.11.2020. Nota în cauză a fost remisă către 
petiționară, cu indicația reclamatei, de a executa punctele sus-propuse. Drept urmare, 
petiționara a depus în adresa reclamatei nota de serviciu nr. 05/787 din 12.11.2020, 
prin care a refuzat executarea indicației. Deoarece opinia DJ a fost în contradicție cu 
cea a DRUD, s-a luat decizia de a solicita suportul de specialitate al Inspectoratului de 
Stat al Muncii. 

5.17 Consiliul a luat act de procesul – verbal seria IM nr. ISM-2021-PV-66 din 30.04.2021, 
realizat în urma controlului efectuat la sediul autorității de către inspectorii de muncă, 
prin care s-a constatat că angajatorul nu mărește concediul de odihnă anual la unii 
funcționari publici conform vechimii în serviciul public, prin ce se încalcă prevederile 
legislației în vigoare. Consiliul notează că în actul de control este vizată conducerea 
Autorității, dar nu petiționara și, în consecință, în sarcina reclamatei a fost pusă 
responsabilitatea de a înlătura încălcările depistate. Comunicarea petiționarei a 
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rezultatelor controlului efectuat de către inspectorii de muncă este bazată pe faptul că, 
petiționara, în calitate de șef al subdiviziunii responsabile de procedurile de personal, 
inclusiv în ceea ce privește calcularea vechimii în muncă a salariaților, urma să 
cunoască despre neconformitățile depistate de către Inspectoratul de Stat al Muncii și 
să le pună în executare. Expedierea prin intermediul poștei electronice a informației 
constituie un mijloc rapid de a informa salariații despre chestiunile de serviciu. În 
concluzie, Consiliul respinge alegațiile petiționarei pe acest capăt de acuzare și reține 
că acțiunile reclamaților întreprinse în acest sens au fost în limitele acceptabile 
relațiilor de muncă. 

5.18 Cu referire la comportamentul nedorit imputat reclamatului, în sensul noțiunii de 
hărțuire, manifestat prin prezentarea avizelor către DRUD doar în conformitate cu 
indicațiile reclamatei și cu termenele depășite, Consiliul a reținut că DJ examinează 
proiectele actelor interne remise pentru expertiză juridică (avizare), activitate urmată 
de emiterea unui aviz de susținere a proiectului (manifestat prin contrasemnarea 
proiectului actului) fie prin emiterea unui aviz negativ, în scris, cu indicarea carențelor 
de ordin legal ce necesită a fi remediate. Aceeași procedură de avizare este aplicată 
în cazul proiectelor actelor elaborate de către toate subdiviziuni interne ale ANI. De 
asemenea, DJ este cea care își asumă legalitatea actului semnat de către conducerea 
ANI și nu subdiviziunea care este autorul proiectului, or, în cazul în care actul se va 
dovedi emis cu carențe de ordin legal, răspunderea o va purta, în primul rând, DJ. În 
context, Consiliul reiterează și prevederile art. 23 alin. (1) din Legea cu privire la 
funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008, potrivit cărora funcționarul 
public are obligația să se conformeze dispozițiilor (ordinelor, poruncilor, indicațiilor 
obligatorii spre executare) primite de la conducătorul său direct și de la conducătorul 
autorității publice în care își exercită funcția publică. Corespunzător, Consiliului 
apreciază acțiunile reclamatului ca fiind conforme și acceptabile în raporturile de 
muncă. 

5.19 În context, Consiliul reține volumul de lucru și complexitatea acestuia realizat de către 
DJ, faptul că pe lângă atribuțiile de asigurare juridică a activității ANI, DJ este 
subdiviziunea de suport a Inspectoratului de Integritate, care asigură suportul juridic 
necesar în activitatea a cca 20 inspectori de integritate, totodată, asigură 
reprezentarea în instanța de judecată a ANI, în peste 300 litigii, fapt ce necesită 
resurse administrative și timp suficient pentru realizarea calitativă și rezultativă a 
acestor activități. Acestea fiind notate, Consiliul apreciază drept nefondate pretențiile 
petiționarei atunci când aceasta solicită avizarea prioritară și în cel mai scurt timp a 
actelor prezentate spre avizare. 

5.20 În privința instituirii prezumției de instigare la discriminare, faptele invocate trebuie să 
permită întrunirea cumulativă a următoarelor elemente:  

a) existența comportamentului prin care o persoană aplică presiuni sau 
afișează o conduită intenționată 

b) cu scopul discriminării unei persoane sau a unui grup de persoane  
c) pe baza unui criteriu protejat. 

5.21 Analizând alegațiile și probele prezentate de petiționară, Consiliul a stabilit că 
prezumția instigării la discriminare a fost instituită. Consiliul a reținut drept presiuni care 
ar fi aplicate de către reclamată asupra șefului DJ, urmărind scopul ca ultimul prin 
acțiunile lui să-i denigreze activitatea petiționarei (să o hărțuiască). În calitate de efecte 
ale unei astfel de presiuni, petiționara a invocat acționarea șefului DJ strict la indicațiile 
reclamatei și admiterea de către acesta a unui comportament intimidant, umilitor si 
ofensator față de petiționară. Consiliul a luat act că și acest comportament a fost 
determinat de opinia petiționarei exprimată cu insistență pe marginea unei activități de 
serviciu.  

5.22 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. În 
situația respectivă, Consiliul urmează să aprecieze caracterul comportamentului 
deplâns din perspectiva (i) acceptabilității acestuia în contextul relațiilor de muncă și (ii) 



 

 

    15 

 

efectului asupra șefului DJ în partea de probabilitate de determinare a acestuia la 
acțiuni discriminatorii față de petiționară. 

5.23 În susținerea poziției, reclamații au venit cu contraargumente separate pe marginea 
alegațiilor petiționarei, susținând că cele invocate de către petiționară nu corespund 
realității și că sunt lipsite de substrat factologic și probatoriu pertinent, fiind întemeiate 
pe afirmații false cu scopul denigrării imaginii instituției. 

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

5.25 Cât ține de pretinsa instigare la discriminare, Consiliul menționează că acționarea 
șefului DJ la indicațiile reclamatei este acceptabilă în contextul raporturilor de muncă, 
iar efectul comportamentului reclamatei asupra șefului DJ în partea de probabilitate de 
determinare a acestuia la acțiuni discriminatorii față de petiționară, Consiliul nu l-a 
stabilit.  

5.26 Nu în ultimul rând, Consiliul în nenumărate rânduri a punctat că pentru ca opinia să fie 
acceptată drept criteriu protejat în sensul Legii cu privire la asigurarea egalității nr. 
121/2012, aceasta trebuie să exprime un set de valori, bazate pe principiile 
democrației și drepturile omului, însoțită de o fermă putere de convingere și bine 
argumentată, care vizează un subiect de interes public și care devine parte din 
identitatea celui ce o expune și îl diferențiază de ceilalți în societate. Dezacordul 
angajatului cu acțiunile și actele angajatorului nu poate fi acceptată drept opinie în 
sensul criteriilor protejate din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012. 
Acestea fiind explicate, Consiliul conchide că nu există o legătură de cauzalitate dintre 
comportamentele deplânse și criteriul invocat. 
 
Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, art. 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 nu reprezintă hărțuire și instigare la discriminare pe criteriul de 

opinie în câmpul muncii.  
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. 
 

Membrii Consiliului care au votat decizia: 
 
__________________________________________ 

Ian FELDMAN – preşedinte 

____________________________________________ 

Svetlana DOLTU – membră 

____________________________________________ 

Andrei BRIGHIDIN – membru 

____________________________________________ 

Victorina LUCA – membră 

___________________________________________ 

Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 
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