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DECIZIE 
din 25 august 2021 

cauza nr. 58/21  
 

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 
reclamatului: YYYYY – șef al Secției urmărire penală a Inspectoratului de Poliție 

Șoldănești, reprezentat de avocatul ZZZZZ 
persoanei terțe: Inspectoratul de Poliție Șoldănești 
martorilor din partea reclamatului: AAAAA – ofițer superior al Secției resurse umane 

a Inspectoratului de Poliție Șoldănești, 
BBBBB – ofițer superior al Secției urmărire penală a Inspectoratului de 
Poliție Șoldănești,  
CCCCC - ofițer superior al Secției urmărire penală a Inspectoratului de 
Poliție Șoldănești, 
DDDDD - ofițer al Secției urmărire penală a Inspectoratului de Poliție 
Șoldănești și 

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

I. Obiectul plângerii 
Hărțuire în câmpul muncii pe criteriu de maternitate. 

 
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 calitate de ofițer de urmărire penală în cadrul Inspectoratului de 

Poliție Șoldănești (în continuare IP Șoldănești), comunică că în timp ce a fost 
însărcinată a fost umilită de către șeful său - reclamatul.   

3.2 Petiționara afirmă că de când i-a comunicat că este însărcinată, reclamatul a început a 
o discrimina și a-i sugera să scrie raport de eliberare din funcție. Petiționara specifică 
că chiar dacă reclamatul știa că este însărcinată, o implică în serviciile de noapte.  

3.3 Petiționara completează că șeful său răspândește informații ofensatoare despre viața 
sa privată și despre faptul că nu era însărcinată și că încearcă să se eschiveze de la 
serviciu. Petiționara informează că pe toată durata adunărilor era ținută în picioare și 
ofensată în fața colegilor de serviciu. Petiționara completează că în primele luni de 
sarcină se simțea rău, a fost internată în spital, iar reclamatul îi ordona să iasă la 
serviciu, în caz contrar îi va deschide anchetă de serviciu.  

3.4 Petiționara informează că, la 22.03.2021, a depus raport pentru acordarea concediului 
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anual de odihnă, iar șeful a refuzat să semneze, menționând că va semna doar 
raportul de plecare din funcție. Petiționara a subliniat că pentru a-i fi acceptat raportul, 
dânsa a fost nevoită să intervină pe lângă IGP, care la rândul lor, au contribuit la faptul 
ca acest raport să fie acceptat.  

3.5 Petiționara a menționat că reclamatul deseori o amenința cu faptul că va declara 
proceduri disciplinare în privința acesteia, fără ca ultimul să aibă vreun temei obiectiv.  

3.6 Petiționara susține că în luna ianuarie 2021, după ce a revenit din concediul de boală, 
determinat de gravitatea acesteia, a fost discreditată profesional în fața colectivului de 
către reclamat.  

 
Susținerile reclamatului 

3.7 Reclamatul susține că plângerea nu întrunește dispozițiile speciale prevăzute pentru a 
constata fapta  de hărțuire în câmpul muncii pe criteriu de maternitate și, în 
consecință, urmează a se constata inexistența faptei discriminatorii în cauză din 
următoarele considerente. 

3.8 Reclamatul atrage atenția asupra faptului că nu este angajatorul petiționarei, ci doar 
superiorul acesteia, reclamatul și petiționara nefiind în relația de angajator-angajat 
conform fișei postului șefului Secției urmărire penală (în continuare SUP). 

3.9 În context, reclamatul adaugă că are un comportament demn și tratează în egală 
măsură subalternii săi, ba mai mult, față de petiționară a avut о abordare mai specială 
din motiv ca era tânăr specialist. Reclamatul menționează că, în afara de petiționară, 
în cadrul SUP a IP Șoldănești activează și alte doamne, care aflându-se în situații 
similare, nu au fost tratate diferit. Obiecțiile aduse în adresa petiționarei nu au avut la 
bază declarații ce indică hărțuire pe criteriu de maternitate, obiecțiile în privința 
atribuțiilor de post ale petiționarei erau destinate pentru ca ultima să se perfecționeze. 

3.10 De asemenea, reclamatul informează că nu a interzis vreodată petiționarei de a se 
deplasa în interes personal sau de sănătate (de exemplu, pentru consultări prenatale), 
rapoartele acesteia fiind acceptate. Alegațiile petiționarei precum că reclamatul a 
intimidat-o de fiecare dată față de colegi, a numit-o cu cuvinte necenzurate față de 
procurori etc., nu pot fi confirmate, drept dovadă servind încheierea Direcției generale 
urmărire penală (în continuare DGUP) din 20.04.2021, prin care s-a efectuat ancheta 
de serviciu în privința reclamatului în acest sens. 

3.11 În ceea ce privește pornirea anchetei de serviciu în privința petiționarei, reclamatul  
argumentează legalitatea acestei acțiuni prin faptul că, în baza ordinului IP Șoldănești 
nr. 67 din 04.12.2020, petiționara s-a aflat în concediu până la 23.12.2020 și urma să 
se prezinte la serviciu începând cu 24.12.2020. În urma constatării faptului că 
petiționara nu s-a prezentat la serviciu și în acest sens nu a raportat, ofițerul superior 
al Secției resurse umane (în continuare SRU) a IP Șoldănești a raportat șefului 
interimar al IP Șoldănești despre cele constatate, iar ultimul a dat indicații șefului SUP 
a IP Șoldănești să inițieze ancheta de serviciu, fapt confirmat prin raportul din 
24.12.2020. 

3.12 Așadar, la ordinul șefului IP Șoldănești, reclamatul a pornit ancheta de serviciu în 
privința petiționarei, din motivul că ultima nu s-a prezentat la serviciu, iar despre 
absența sa nu a raportat. Totodată, la data de 31.12.2020, reclamatul prin raport a 
solicitat șefului IP Șoldănești ca ancheta demarată să fie suspendată până la 
revenirea petiționarei din concediu medical. Cu toate acestea, șeful adjunct al SUP a 
IP Șoldănești a raportat, la data  de 08.02.2021, șefului IP Șoldănești despre о nouă 
abatere comisă de petiționară, care a fost redirecționată spre soluționare reclamatului. 

3.13 În urma celor relatate, reclamatul atrage atenția Consiliului că ancheta de serviciu a 
fost pornită în urma rapoartelor despre abaterile comise de către petiționară în cadrul 
atribuțiilor sale de post și nicidecum pe criteriu de maternitate. 

3.14 Cu referire la refuzul de avizare a raportului de concediu al petiționarei, reclamatul 
comunică că a întocmit un raport prin care a informat conducerea IP Șoldănești 
despre graficul concediilor al efectivului SUP pentru anul 2021. Potrivit raportului în 
cauză, petiționara urma să meargă în concediu integral în perioada lunilor noiembrie-
decembrie 2021. De asemenea, reclamatul adaugă că, în baza acestui raport, 
conducerea IP Șoldănești a întocmit și a aprobat, la data de 28.12.2020, graficul 
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concediilor de odihnă a angajaților IP Șoldănești pentru anul 2021. Astfel, reclamatul 
susține că petiționara cunoștea când îi este programat concediul și urma să respecte 
graficul așa cum prevede legislația muncii. 

3.15 Totodată, reclamatul menționează că petiționara, în raportul din 22.03.2021, a solicitat 
alipirea concediului anual la cel de maternitate, făcând trimitere la art. 125 alin. (1) din 
Codul muncii. În acest context, reclamatul afirmă că legiuitorul oferă angajatorului 
dreptul de a alege când poate să alipească concediile, cu atât mai mult că, potrivit 
certificatului medical, petiționarei la acel moment nu îi era contraindicată munca. 

3.16 În această ordine de idei și potrivit prevederilor legislației în vigoare, având în vedere 
că angajatorul dispunea de dreptul de a alege când va alipi concediul și faptul că 
petiționarei îi era intentată о anchetă de serviciu, era rezonabil, obiectiv și justificat în 
refuzarea avizării raportului. Însă, reclamatul reiterează ideea că nu dânsul decide în 
privința acordării sau neacordării concediului, aceste atribuții îi revin conducerii IP 
Șoldănești. Astfel, prin ordinul nr. 14 din 25.03.2021, semnat de șeful IP Șoldănești, i 
s-a acordat concediu petiționarei.  

3.17 Reclamatul informează suplimentar și despre faptul că petiționara a înaintat raportul 
de concediu cu doar 2 zile înainte de data solicitată, iar la raport nu a anexat nici un 
act, grafic, certificat ce ar demonstra dreptul său la concediu. În acest mod, 
conducându-se de prevederile imperative ale cadrului normativ, reclamatul urma doar 
să coordoneze și să avizeze pozitiv raportul de concediu dacă putea să asigure buna 
funcționare a SUP, dar decizia în privința acordării concediului aparține doar 
conducerii IP Șoldănești. Reclamatul atenționează că la 22.03.2021, în momentul 
când petiționara a solicitat semnarea raportului, aceasta nu i-a prezentat nici un act, 
petiționara motivând doar că acesta este dreptul său și punct. La acel moment 
reclamatul a refuzat semnarea actului din motiv că urma să discute și cu alți 
colaboratori, care conform graficului trebuiau să plece în concediu, or acordarea 
concediului unei persoane care nu este în grafic și neacordarea concediului persoanei 
care este indicată în grafic, ar discrimina-o pe ultima. 

3.18 Așadar, în urma discuției avute cu ofițerul care urma să plece în concediu și cu 
acordul acestuia, reclamatul a avizat raportul petiționarei, urmare cărui fapt acesteia i 
s-a acordat concediul solicitat.  

3.19 În concluzie, reclamatul consideră că în acțiunile sale nu există hărțuire în câmpul 
muncii pe criteriu de maternitate, or reclamatul niciodată în discuțiile purtate cu 
petiționara nu a atins sau menționat sarcina acesteia. Totodată, consideră ca 
prevederile art. 7 din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 nu sunt 
aplicabile speței, or potrivit articolului nominalizat se consideră discriminatorii acțiunile 
angajatorului, iar în cauza dată reclamatul nu este angajatorul petiționarei. 

3.20 În rezultatul celor susținute, reclamatul solicită emiterea unei decizii prin care se va 
constata lipsa fapte discriminatorii în acțiunile sale. 

 
Susţinerile persoanei terţe 

3.21 Persoana terţă a informat că petiţionara se află în concediu medical (concediu pentru 
gravide) până la 31.08.2021. Conform ordinului IP Şoldăneşti nr. 14ef. din 25.03.2021 
petiţionarei i-a fost acordat concediul anual de odihnă pentru perioada de activitate a 
anului 2020, 15 zile calendaristice, în perioada 25.03.2021-08.04.2021. Totodată i s-a 
acordat concediu de odihnă şi pentru perioada de activitate a anului 2021, 18 zile 
calendaristice, în perioada 09.04.2021-26.04.2021. Iar conform certificatului de 
concediu medical, în perioada 27.04.2021-31.08.2021 petiţionara se va afla în 
concediu medical (concediu pentru gravide). 

3.22 Persoana terţă suplimentar a informat că petiţionara nu a fost implicată în serviciile de 
noapte, în perioada 01.01.2020-24.03.2021, deoarece conform anexei nr. 7 a 
Ordinului IGP nr. 174 din 14.05.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
regimul de muncă şi evidenţa timpului de muncă în Poliţie, implicarea la muncă în 
cadrul grupelor operative de urmărire penală se efectuează în perioada de la 8:00-
17:00, ulterior cu aflarea salariaţilor la domiciliu în rezerva de reacţionare pe parcursul 
următoarelor 15 ore şi obligaţia de prezentare în sediul instituţiei sau nemijlocit la faţa 
locului doar atunci când se va impune necesitatea intervenţiei acestora. Aflarea 
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salariaţilor la domiciliu în rezerva de reacţionare nu se va considera implicare la 
muncă, fiind tabelaţi corespunzător, cu excepţia aflării de facto în cadrul grupei 
operative de urmărire penală.  

3.23 Persoana terţă a informat că, pe perioada 01.01.2020-24.03.2021 în privinţa 
petiţionarei a fost iniţiată o singură anchetă de serviciu, la 24.12.2020, efectuarea 
căreia a fost suspendată prin raportul șefului SUP, deoarece angajata se afla în 
concediu medical. Persoana terţă completează că angajata s-a aflat în concediu 
medical de la începutul anului în luna ianuarie, februarie şi martie. 

 
Declarațiile martorei AAAAA 

3.24 Martora declară că nu îi sunt cunoscute detalii referitoare la ancheta de serviciu 
pornită în privința petiționarei. Recunoaște că a raportat despre neprezentarea la 
serviciu a petiționarei în data de 24. Susține că decizia finală cu privire la concedii îî 
aparține șefului IP Șoldănești, dar și șefului de secție. Martora menționează că nu a 
observat chestii de discriminare a petiționarei pe criteriu de maternitate. Suplimentar, 
indică faptul că din anul 2019 nu se mai fac ture de noapte, angajații IP Șoldănești 
aflându-se la domiciliu, sunt chemați la telefon, iar munca de noapte nu se tabelează. 
De asemenea, notează că la raportul de concediu nu se anexează nimic. 
 
Declarațiile martorei BBBBB 

3.25 Martora declară că a fost petrecută o adunare când a revenit petiționara din concediu, 
fiind despre o cauză penală. Adunarea a avut loc ca urmare a obiecțiilor înaintate de 
DGUP către IP Șoldănești și nu a privit doar petiționara. Pe parcursul desfășurării 
adunării petiționarei nu i s-au adus jigniri personale, adunarea referindu-se la 
activitatea subdiviziunii în general. Martora adaugă că nu a plecat în concediu din 
cauza petiționarei, oferindu-i posibilitatea acesteia să plece în concediu. Afirmă că în 
activitate toți sunt egali, fără a se face diferență între bărbați și femei. Subliniază că 
petiționara a fost protejată de reclamat și nu a fost intimidată. Totodată, declară că 
IGP angajează personalul, iar coordonarea concediilor se efectuează de șeful SRU și 
șeful IP Șoldănești, coordonarea de către șeful de secție nu este obligatorie. Martora 
susține că activează din anul 2015, în această perioadă nu a fost în concedii de 
maternitate, iar în concedii de odihnă – doar parțial, pentru că nu a solicitat. 
 
Declarațiile martorului CCCCC 

3.26 Martorul declară că a preluat de la petiționară cauza penală pusă în discuție la 
adunare, la care a participat și unde s-au dat indicații în formă verbală de către șef. 
Susține că adunarea a durat până la o oră și nu au fost indicații de sta în picioare, dar 
fiecare o putea face din respect, petiționara nu a fost ținută în picioare. Martorul indică 
că procedura de a merge în concediu presupune adresarea către șeful IP Șoldănești a 
unui raport, acum cerere, de concediu conform programării, care este semnată de 
șeful SRU, apoi de șeful de secție, după care de secretariat. Factorul decisiv de 
acorda concediul este șeful IP Șoldănești. Martorul menționează că activează în 
cadrul IP Șoldănești din anul 2010 și în 2019 a beneficiat de concediu de paternitate și 
nu a întâmpinat probleme în acordarea acestuia. 

 
Declarațiile martorei DDDDD 

3.27 Martora declară că adunarea nu a fost doar în privința petiționarei și că nu a observat 
ca petiționara să fie discriminată și nici ea personal. Susține că raportul de concediu 
este semnat în ultimul rând de șeful IP Șoldănești, care decide asupra concediilor. 
Martora menționează că este implicată rar în ture de noapte, este sunată acasă. 
Suplimentar, adaugă că activează din anul 2019 și că nu a solicitat concediu de 
maternitate, dar a fost în concediu medical cu copilul, pentru care a obținut aprobarea 
superiorilor fără probleme.   

  
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 
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rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere 
sau de origine socială. 

4.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 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 oferă definiția hărţuirii 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 subiecţi în 
domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat. 

4.3 Codul muncii nr. 154/2003 la art. 5 lit. d) prevede principiile de bază ale reglementării 
raporturilor de muncă şi a altor raporturi legate nemijlocit de acestea, principii ce reies 
din normele dreptului internaţional şi din cele ale Constituţiei Republicii Moldova, sunt 
următoarele: asigurarea dreptului fiecărui salariat la condiţii echitabile de muncă, 
inclusiv la condiţii de muncă care corespund cerinţelor securității şi sănătății în muncă, 
şi a dreptului la odihnă, inclusiv la reglementarea timpului de muncă, la acordarea 
concediului anual de odihnă, a pauzelor de odihnă zilnice, a zilelor de repaus şi de 
sărbătoare nelucrătoare; art. 8 alin. (1) prevede că în cadrul raporturilor de muncă 
acţionează principiul egalităţii în drepturi a tuturor salariaţilor. Orice discriminare, 
directă sau indirectă, a salariatului pe criterii de sex, vârstă, rasă, culoare a pielii, etnie, 
religie, opţiune politică, origine socială, domiciliu, handicap, infectare cu HIV/SIDA, 
apartenenţă sau activitate sindicală, precum şi pe alte criterii nelegate de calităţile sale 
profesionale, este interzisă; art. 86 alin. (1) lit. h) prevede că concedierea – 
desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe durată 
nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată – se admite pentru  absenţa 
fără motive întemeiate de la lucru timp de 4 ore consecutive (fără a ține cont de pauza 
de masă) în timpul zilei de muncă; art. 86 alin. (2) stipulează că nu se admite 
concedierea salariatului în perioada aflării lui în concediu medical, în concediu de 
odihnă anual, în concediu de studii, în concediu de maternitate, în concediu parţial 
plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, în concediu suplimentar neplătit 
pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani, în perioada îndeplinirii obligaţiilor de 
stat sau obşteşti, precum şi în perioada detaşării, cu excepţia cazurilor de lichidare a 
unităţii; art. 103 alin. (1) se consideră muncă de noapte munca prestată între orele 
22.00 şi 6.00; alin. (5) nu se admite atragerea la munca de noapte a salariaţilor în 
vârstă de până la 18 ani, a femeilor gravide, a femeilor care au născut de curând și a 
celor care alăptează, precum şi a persoanelor cărora munca de noapte le este 
contraindicată conform certificatului medical; alin. (7) salariații cărora munca de noapte 
le este contraindicată conform certificatului medical urmează a fi transferați la o muncă 
de zi pentru care sunt calificați, cu respectarea prevederilor art. 74; conform art. 112 
alin. (1) dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat pentru toţi salariaţii; 
alin. (2) dreptul la concediu de odihnă anual nu poate fi obiectul vreunei cesiuni, 
renunţări sau limitări. Orice înţelegere prin care se renunţă, total sau parţial, la acest 
drept este nulă; alin. (3) orice salariat care lucrează în baza unui contract individual de 
muncă beneficiază de dreptul la concediu de odihnă anual; art. 110 alin. (3) stipulează 
că nu se admite atragerea la muncă în zilele de repaus a salariaţilor în vârstă de până 
la 18 ani, a femeilor gravide; art. 111 alin. (3) menționează că nu se admite atragerea 
la muncă în zilele de sărbătoare nelucrătoare a salariaţilor în vârstă de până la 18 ani, 
a femeilor gravide; în conformitate cu art. 115 alin. (5) concediul de odihnă anual 
poate fi acordat integral sau, în baza unei cereri scrise a salariatului, poate fi divizat în 
părţi, una dintre care va avea o durată de cel puţin 14 zile calendaristice; alin. (6) 
concediul de odihnă anual se acordă salariatului în temeiul ordinului (dispoziţiei, 
deciziei, hotărârii) emis de angajator; art. 116 reglementează procesul de programare 
a concediilor de odihnă anuale; în conformitate cu art. 118 alin. (1) concediul de 
odihnă se acordă anual conform programării prevăzute la art.116. Angajatorul are 
obligaţia de a lua măsurile necesare pentru ca salariaţii să folosească concediile de 
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odihnă în fiecare an calendaristic; alin. (2) concediul de odihnă anual poate fi amânat 
sau prelungit în cazul aflării salariatului în concediu medical, îndeplinirii de către acesta 
a unei îndatoriri de stat sau în alte cazuri prevăzute de lege; alin. (6) durata concediilor 
medicale, a celor de maternitate şi de studii nu se include în durata concediului de 
odihnă anual. În caz de coincidenţă totală sau parţială a concediului cu unul din 
concediile menţionate, în baza unei cereri scrise a salariatului, concediul de odihnă 
anual nefolosit integral ori parţial se amână pe perioada convenită prin acordul scris al 
părţilor sau se prelungeşte, respectiv, cu numărul zilelor indicate în documentul, 
eliberat în modul stabilit, privitor la acordarea concediului corespunzător în cadrul 
aceluiaşi an calendaristic; art. 125 alin. (1) femeii, în baza unei cereri scrise, i se 
acordă concediul de odihnă anual înainte de concediul de maternitate, prevăzut la art. 
124 alin. (1), sau imediat după el, sau după terminarea concediului pentru îngrijirea 
copilului; art. 250 alin. (1) în cazul în care, drept urmare a evaluării riscurilor 
profesionale în conformitate cu Legea securității și sănătății în muncă, munca prestată 
de către o femeie gravidă, o femeie care a născut de curând sau una care alăptează 
se dovedește a prezenta riscuri pentru securitatea sau sănătatea acesteia ori poate 
avea repercusiuni asupra sarcinii sau alăptării, angajatorul ia măsurile necesare pentru 
ca, printr-o modificare temporară a condițiilor de muncă, să excludă influența factorilor 
de risc asupra persoanelor menționate; alin. (2) dacă modificarea condițiilor de muncă, 
prevăzută la alin. (1), nu este posibilă din motive obiective, femeii gravide, femeii care 
a născut de curând sau celei care alăptează i se acordă o altă muncă, astfel încât să 
se evite expunerea acesteia la factorii de risc identificați în cadrul evaluării. În perioada 
activității la noul loc de muncă, femeii gravide, femeii care a născut de curând sau celei 
care alăptează i se menține salariul mediu de la locul de muncă precedent; alin. (4) 
femeile gravide, femeile care au născut de curând și cele care alăptează vor fi 
înlăturate de la munca de noapte, acordându-li-se o muncă de zi, cu menținerea 
salariului mediu de la locul de muncă precedent; alin. (5) până la soluţionarea 
chestiunii privind acordarea unei alte munci în conformitate cu alin. (2)–(4) sau în cazul 
în care schimbarea locului de muncă nu este posibilă din motive obiective, femeile 
gravide, femeile care au născut de curând și cele care alăptează vor fi scutite de 
îndeplinirea obligaţiilor de muncă, cu menținerea salariului mediu pentru zilele pe care 
nu le-au lucrat din această cauză; art. 251 se interzice concedierea femeilor gravide, a 
femeilor care au copii în vârstă de până la 4 ani şi a persoanelor care folosesc 
concediile pentru îngrijirea copilului prevăzute la art.124, 126 şi 127, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. b), g) – k).  

4.4 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008 la art. 13 lit. a) angajatorul are 
şi alte obligaţii: să fie în posesia unei evaluări a riscurilor profesionale, inclusiv a celor 
referitoare la grupurile sensibile la riscuri specifice; art. 22 alin. (1) grupurile sensibile 
la riscuri specifice: femeile gravide, lehuzele sau femeile care alăptează, persoanele în 
vârstă de până la 18 ani, precum şi persoanele cu capacităţi funcţionale limitate trebuie 
protejate împotriva pericolelor care le afectează în mod specific. 

4.5 Legea nr. 288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne prevede la art. 40 alin. (6) concediul de maternitate, 
inclusiv pentru soția funcționarului public cu statut special aflată la întreținerea 
acestuia, concediul medical, concediul paternal, concediul parțial plătit pentru îngrijirea 
copilului până la vârsta de 3 ani, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de 
până la 10 ani și concediul pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani care 
suferă de o maladie oncologică sau cu dizabilitate pentru afecțiuni intercurente se 
acordă funcționarilor publici cu statut special conform dispozițiilor generale; art. 59 
alin. (12) pe perioada anchetei de serviciu se interzice promovarea angajatului în 
funcţie, acordarea acestuia de grade speciale, categorii de calificare şi concedii de 
odihnă. 

4.6 Legea nr. 333/2006 privind statutul ofiţerului de urmărire penală la art. 13 alin. (1) 
lit. h) stabilește că ofiţerul de urmărire penală este obligat să respecte regulamentul 
intern, disciplina muncii, normele de conduită şi ţinuta vestimentară stabilită; alin. (3) 
prevede că neîndeplinirea de către ofiţerul de urmărire penală a obligaţiilor sale atrage 
răspunderea prevăzută de legislaţie; potrivit art. 14 raporturile de muncă ale ofiţerilor 
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de urmărire penală sunt reglementate de Codul muncii, de alte acte legislative şi 
normative care conţin norme ale dreptului muncii, precum şi de actele legislative şi 
normative care reglementează activitatea instituţiilor în cadrul cărora sunt constituite 
organe de urmărire penală, luându-se în vedere particularităţile prevăzute de prezenta 
lege; art. 24 alin. (1) indică că pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea 
necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, inclusiv pentru emiterea/adoptarea unui 
act administrativ, încheierea directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act 
juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii cu încălcarea dispoziţiilor legale 
privind conflictul de interese, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv, pentru 
încălcarea disciplinei de muncă şi săvârșirea unor acţiuni care dezonorează angajatul 
organului de urmărire penală, ofiţerului de urmărire penală i se aplică: a) observaţia; b) 
mustrarea; c) mustrarea aspră; d) retrogradarea din grad special; e) retragerea insignei 
onorifice; f) concedierea; g) alte sancţiuni disciplinare prevăzute de actele legislative 
sau normative care reglementează modul de sancţionare disciplinară a angajaţilor 
instituţiei în cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală. 

4.7 Hotărârea Guvernului nr. 409/2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al 
funcţionarului public cu statut special din cadrul  Ministerului Afacerilor Interne 
prevede la pct. 19 conducătorul poartă răspundere pentru starea disciplinară şi ordinea 
regulamentară din subdiviziunea pe care o conduce, fiind un exemplu în respectarea 
prevederilor legislaţiei în vigoare, jurământului şi instrucţiunilor de serviciu, a regulilor 
de convieţuire socială, având o conduită ireproşabilă în toate împrejurările; pct. 20 pe 
lângă obligațiile de bază, restricțiile și interdicțiile stipulate de prezentul Statut 
disciplinar, conducătorul este obligat: 9) să reacţioneze prompt la orice abatere de la 
disciplina de serviciu, precum şi să asigure aplicarea sancţiunilor disciplinare 
subalternilor care comit abateri disciplinare, dau dovadă de toleranţă şi nepăsare faţă 
de nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi a instrucţiunilor de serviciu; pct. 
39 Se consideră abatere disciplinară fapta (acțiune sau inacțiune) a funcţionarului 
săvârșită cu vinovăţie prin care au fost încălcate prevederile prezentului Statut 
disciplinar, ale actelor normative în vigoare, restrângerile, interdicţiile şi 
incompatibilităţile statuate de legislația în vigoare, ordinele și dispozițiile superiorilor, 
regulamentul intern sub a căror incidență se înscrie specificul funcției, precum și 
cerințele fişei postului deținut; pct. 104 În perioada desfăşurării anchetei de serviciu în 
privinţa funcţionarului, a urmăririi penale sau a procedurii contravenţionale, se interzice 
stimularea, promovarea lui în funcţie, conferirea gradelor speciale, categoriilor de 
calificare şi acordarea concediului de odihnă. 

4.8 Hotărârea Guvernului nr. 547/2019 cu privire la organizarea şi funcţionarea 
Inspectoratului General al Poliţiei la pct. 13 alin. (9-11) stabilește că  șeful 
inspectoratului exercită următoarele atribuţii: 9) în limitele competenţei sale, exercită 
drepturile și obligațiile de angajator în raporturile de serviciu și în cele de muncă cu 
angajații Poliției în condițiile legislației; 10) conferă categorii de calificare, acordă grade 
speciale, în limitele competenţelor stabilite, stimulări și aplică sancțiuni disciplinare 
angajaţilor Poliției, conform legislației; 11) acordă, în modul stabilit, concedii, trimite 
personalul în deplasări de serviciu, detașează efectivul conform procedurii stabilite. 

4.9 Dispoziția IGP nr. 34/3-299 din 07.09.2015 cu privire la reglementarea procedurii 
de acordare a concediilor de odihnă anuale pentru angajații poliției. 

4.10 Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale în art. 
2 alin. (2) stipulează că, 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. 

4.11 Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 111 din 25.06.1958 privind 
discriminarea în domeniul ocupării forței de muncă și exercitării profesiei în art. 
1 lit. a) definește noțiunea de discriminare 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. 
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4.12 Carta socială europeană (revizuită) în Partea I pct. 2 stabilește că toți lucrătorii au 
dreptul la condiții de muncă echitabile; pct. 8 prevede că lucrătoarele, în caz de 
maternitate, au dreptul la protecţie specială. 
 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 
5.1 Din materialele dosarului, Consiliul stabilește că urmează să se pronunțe asupra 

existenței faptei de hărţuire în câmpul muncii pe criteriu de maternitate. 
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. Croaţiei par. 82-84, par. 
177, cauza Chassagnou și alții c. Franței par. 91-92, cauza Timishev c. Rusiei 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 Reieșind din natura alegațiilor expuse, Consiliul a stabilit că acestea s-ar raporta la 
elementele constitutive ale hărțuirii. Astfel, pentru a institui prezumția hărţuirii 
petiționarul/petiționara urma să prezinte fapte și probe care să indice asupra 
următoarelor elemente constitutive:  

a) comportamentul nedorit  
b) care a condus la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau 
ofensator 
c) scopul sau efectul comportamentului a fost să lezeze demnitatea  
d) pe baza unui criteriu protejat. 

5.4 Analizând alegațiile petiționarei, Consiliul stabilește că prezumția hărţuirii a fost 
instituită. Consiliul a reținut drept comportamente nedorite: pornirea anchetei de 
serviciu în privința petiționarei, impunerea petiționarei să efectueze servicii de noapte, 
ofensarea petiționarei în fața colegilor în cadrul adunărilor, refuzul de a semna raportul 
de concediu anual de odihnă al petiționarei, solicitarea de a pleca din funcție. Consiliul 
acceptă că acțiunile invocate de petiţionară sunt de natură să creeze un mediu 
intimidant și poate aduce atingere integrităţii morale a acesteia. Consiliul a notat că 
aceste comportamente nedorite ar fi fost aplicate de către reclamat din considerentul 
că petiţionara era însărcinată.  

5.5 Conform art. 15 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012, 
sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie hărțuire revine persoanei despre 
care se presupune că a comis fapta discriminatorie. În situația respectivă, Consiliul 
urmează să aprecieze caracterul comportamentului deplâns prin raportare la normele 
general acceptabile, precum și legătura de cauzalitate dintre acesta și criteriul invocat.  

5.6 În susținerea poziției, reclamatul a venit cu contraargumente separate pe marginea 
tuturor alegațiilor petiționarei, susținând că în acțiunile sale nu se regăsește fapta de 
hărțuire în câmpul muncii pe criteriu de maternitate, or dânsul niciodată în discuțiile 
purtate cu petiționara nu a atins sau menționat sarcina acesteia. 

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

5.8 Consiliul a luat act atât de fișa postului ofițerului de urmărire penală al SUP a IP 
Șoldănești (a petiționarei), cât și de fișa postului șefului SUP a IP Șoldănești (a 
reclamatului) și a stabilit că reclamatul nu are calitatea de angajator în raport cu 
petiționara, reclamatul și petiționara nu se află în relația de angajator-angajat. Totuși el 
este conducătorul nemijlocit al acesteia, deci are posibilități doar de a influența și crea 
mediul de lucru. 

5.9 Totodată, Consiliul notează că criteriile inițial invocate de petiționară (originea etnică, 
opinia) nu au fost nicicum susținute și explicate de către aceasta. Respectiv, sunt 
declarative și nu pot fi reținute de Consiliu. Din alegațiile petiționarei și materialele 
dosarului, Consiliul a reținut criteriul de maternitate aplicabil cauzei.  

5.10 În ceea ce privește comportamentul nedorit imputat reclamatului: pornirea anchetei de 
serviciu în privința petiționarei, Consiliul a stabilit că aceasta a fost inițiată la ordinul 
șefului IP Șoldănești în baza raportului ofițerului superior al SRU al IP Șoldănești din 
data de 24.12.2020, iar reclamatul doar a fost pus în situația de a executa ordinul 
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superiorului său. Cu toate aceste, Consiliul a constatat faptul că, ulterior, însuși 
reclamatul a fost cel care a venit, la data de 31.12.2020, cu un raport de suspendare a 
efectuării anchetei de serviciu în privința petiționarei, până la revenirea și încadrarea 
acesteia în serviciu și stabilirea motivelor absenței. În context, Consiliul a constatat că 
motivul care a stat la baza inițierii anchetei de serviciu a fost absența petiționarei de la 
serviciu. Astfel, această acțiune – declanșarea unei anchete de serviciu pe motivul 
absenței fără motive întemeiate de la lucru în timpul zilei de muncă, Consiliul o califică 
drept una general acceptabilă în relațiile de muncă și, pe cale consecință, respinge 
alegațiile petiționarei formulate în acest sens ca fiind combătute prin probe depuse la 
materialele dosarului de către reclamat.    

5.11 Cu referire la acțiunea atribuită reclamatului de impunere a petiționarei să efectueze 
servicii de noapte, Consiliul notează că persoana terță - IP Șoldănești, a informat că 
petiționara nu a fost implicată în servicii de noapte în perioada 01.01.2021 – 
24.04.2021. Pe acest capăt de acuzare, petiționara nu a obiectat și nu a putut să indice 
date concrete a implicării ei în servicii de noapte. Respectiv, Consiliul este în 
imposibilitate de a reține alegațiile petiționare aduse pe marginea acestui pretins 
comportament nedorit al reclamatului și le consideră, de asemenea, combătute de 
susținerile argumentate ale părții terțe anexate la materialele dosarului cauzei.  

5.12 Ceea ce ține de ofensarea petiționarei de către reclamat în fața colegilor în cadrul 
adunărilor, Consiliul studiind materialele dosarului și analizând explicațiile oferite de 
participanți pe acest segment, a constatat că, în luna ianuarie 2021, șeful IP Șoldănești 
împreună cu un ofițer superior al SUP a IP Șoldănești (martorul CCCCC) au fost invitați 
la DGUP a IGP, pentru a raporta acțiunile întreprinse pe una dintre cauzele penale 
care a fost transmisă din gestiunea petiționarei în cea a ofițerului vizat. După revenirea 
de la ședința în cauză, la inițiativa reclamatului, în biroul de serviciu al acestuia, s-a 
desfășurat o ședință cu întreg efectivul SUP, la care au fost abordate inclusiv obiecțiile 
și neajunsurile vizavi de acțiunile de urmărire penală efectuate de către petiționară în 
cauza penală verificată de către DGUP. Unul din scopurile ședinței a fost aducerea la 
cunoștința petiționarei a respectivelor obiecții și neajunsuri comise de către aceasta pe 
parcursul efectuării acțiunilor de urmărire penală și sugerarea de a se consulta pe viitor 
cu ofițerii care au un stagiu mai mare în domeniul urmăririi penale. La un moment dat, 
petiționara a părăsit ședința.      

5.13 Prin urmare, Consiliul menționează că i-a fost comunicat doar un singur caz de 
desfășurare a unei adunării, cel al adunării avute loc în legătură cu obiecțiilor înaintate 
de DGUP către IP Șoldănești și nu a privit doar petiționara, adunarea referindu-se și la 
activitatea subdiviziunii în general pe aspecte ce țin de acțiunile care urmează a fi 
întreprinse de ofițerii de urmărire penală pe parcursul gestionării unei cauze penale. 
Totodată, discuțiile în cadrul adunării au vizat și anumite problemele ce țin de 
executarea atribuțiilor de serviciu ale petiționarei, și anume gestionarea unei cauze 
penale, care a fost retrasă de la petiționară și transmisă altui colaborator al SUP. 
Acțiunile descrise supra Consiliul le reține ca fiind explicate obiectiv și rezonabil, le 
califică drept unele general acceptabile în relațiile de muncă și, în rezultat, respinge 
alegațiile petiționarei în acest sens, fiind combătute. 

3.28 În partea ce ține de refuzul reclamatului de a semna raportul de concediu al 
petiționarei, Consiliul a stabilit că în baza raportului reclamatului din data de 
19.11.2020, conducerea IP Șoldănești a aprobat, la data de 28.12.2020, graficul 
concediilor de odihnă a angajaților IP Șoldănești pentru anul 2021. Potrivit raportului și 
graficului în cauză, petiționara urma să meargă în concediu integral în perioada lunilor 
noiembrie-decembrie 2021. În context, având în vedere prevederile legislației în 
vigoare și cadrul normativ intern, precum și faptul că petiționarei îi era intentată о 
anchetă de serviciu, Consiliul consideră că refuzul avizării  raportului de concediu al 
petiționarei ar fi fost o acțiune rezonabilă, obiectivă și justificată, cu atât mai mult că 
reclamatul urma să discute și cu alți colaboratori, care conform graficului trebuiau să 
plece în concediu, or acordarea concediului unei persoane care nu este în grafic și 
neacordarea concediului persoanei care este indicată în grafic, ar dezavantaja-o pe 
ultima. Cu toate acestea, Consiliul constată că la materialele dosarului este atașat 
raportul petiționarei de solicitare a acordării concediului, datat cu 22.03.2021, care a 
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fost acceptat de către șeful IP Șoldănești în data de 24.03.2021. Astfel, Consiliul 
respinge alegațiile petiționarei înaintate în această privință, fiind combătute cu probele 
anexate la materialele cauzei.   

5.14 Privitor la solicitarea de a pleca din funcție, Consiliul a luat act de înregistrarea audio 
prezentată în aceste sens, în special min. 2.50-3.05: ”scrii și raport să te transferi în alt 
serviciu”. Consiliul a analizat critic această înregistrare și a stabilit că petiționara (i) de 
mai mult timp s-a aflat în concediu medical; (ii) a avut neajunsuri în efectuarea 
acțiunilor de urmărire penală; (iii) nu a predat dosarele penale în modul corespunzător, 
fapt confirmat de raportul din 08.02.2021 al șefului adjunct al SUP a IP Șoldănești și de 
încheierea din 20.04.2021 a ofițerului principal de urmărire penală al DDCUP a DGUP 
pe rezultatele anchetei de serviciu efectuate în privința reclamatului, acte pe marginea 
cărora petiționara nu a obiectat; (iv) a solicitat concediul anual în afara graficului stabilit 
pentru anul 2021, nerespectând în acest sens nici cerințele legale, nici dispozițiile 
interne. Prin urmare, Consiliul califică fraza ca una nereușită, dar care nu ajunge la 
nivelul de hărțuire, fiind expusă cu intenția de a merge în întâmpinarea petiționarei în 
vederea ușurării sarcinilor de serviciu ale acesteia cu care ea nu se prea descurca.  

5.15 Acestea fiind explicate, Consiliul conchide că acțiunile descrise drept comportament 
nedorit se încadrează în limita acțiunilor acceptabile în relațiile de muncă, iar legătura 
de cauzalitate dintre acestea și criteriul invocat nu a putut fi stabilită.  
 
Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, art. 7 alin. (2) lit. f), art. 15 alin. (4) din 
Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012, coroborat cu pct. 61 din 
Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012, 

 
CONSILIUL DECIDE 

 
1. Faptele constatate nu reprezintă hărțuire pe criteriul de maternitate 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: 
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Ian FELDMAN – preşedinte 
 
____________________________________________ 
Svetlana DOLTU – membră 
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Andrei BRIGHIDIN – membru 
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Victorina LUCA – membră 
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Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 
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