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  DECIZIE  
din 10 august 2021 

cauza nr. 94/21  
 

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 în interesele fiului minor YYYYY 
reclamatei: ZZZZZ – metodista Instituției de educație timpurie nr. 133, sectorul Centru, 

municipiul Chișinău, 
martorelor din partea reclamatei: AAAAA – părintele a doi copii care frecventează 

grupa nr. 4 a Instituției de educație timpurie nr. 133, sectorul Centru, 
municipiul Chișinău,  
BBBBB – educatoarea Instituției de educație timpurie nr. 133, sectorul 
Centru, municipiul Chișinău,  
CCCCC – membra Comitetului părintesc al grupei nr. 4 a Instituției de 
educație timpurie nr. 133, sectorul Centru, municipiul Chișinău,  
DDDDD – părintele a doi copii care frecventează Instituția de educație 
timpurie nr. 133, sectorul Centru, municipiul Chișinău, 
EEEEE – asistenta de educator a Instituției de educație timpurie nr. 133, 
sectorul Centru, municipiul Chișinău,  
FFFFF – educatoarea Instituției de educație timpurie nr. 133, sectorul 
Centru, municipiul Chișinău,  
GGGGG – educatoarea Instituției de educație timpurie nr. 133, sectorul 
Centru, municipiul Chișinău,  
HHHHH – educatoarea Instituției de educație timpurie nr. 133, sectorul 
Centru, municipiul Chișinău,  
KKKKK – directoarea Instituției de educație timpurie nr. 133, sectorul 
Centru, municipiul Chișinău, și  
 

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

I. Obiectul plângerii 
Hărțuire pe criteriul de statut social/avere în procesul educațional.   

 
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 declară că a fost angajată în cadrul Instituției de Educație Timpurie nr. 133, 
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sectorul Centru, municipiul Chișinău (în continuare IET nr. 133), în calitate de 
educatoare. Aceeași instituție este frecventată și de către fiul acesteia, care, susține 
petiționara, este hărțuit de către reclamată. 

3.2 În context, petiționara menționează că, la 24 ianuarie 2020, fiului său i-au fost aplicate 
anumite acțiuni violente de către alți copii ca consecință a neglijenței în serviciu admise 
de către cadrele didactice din cadrul IET nr. 133. Urmare acestui incident, precum și a 
faptului că a fost făcut public prin sesizarea mijloacelor de informare în masă, 
petiționara a fost concediată.  

3.3 Petiționara susține că, după restabilirea prin hotărâre judecătorească în funcția 
deținută, ulterior datei de 18 martie 2021, și obținerea permisiunii ca fiul acesteia să 
frecventeze aceeași grupă în care ea activează în calitate de educatoare, de către 
reclamată au fost întreprinse un șir de acțiuni care i-au creat un mediu umilitor 
minorului. 

3.4 Astfel, petiționara a invocat următoarele acțiuni admise de către reclamată în privința 
minorului: nepermiterea reînceperii frecventării grupei în ziua când petiționara și-a 
reluat activitatea, dar cu câteva zile mai târziu; nepermiterea luării prânzului împreună 
cu ceilalți copii din grupă, fiind dat într-o parte zicându-i ”tu la urmă o să te așezi la 
masă” și ”eu fac regulile aici, nu mamă-ta”; petrecerea orelor de somn ale minorului 
doar la ordinele reclamatei, fiind dat într-o parte când se pregătea să meargă la culcare 
împreună cu ceilalți copii; adresarea mereu a pretențiilor și etichetărilor; reacționarea 
cu indiferență în situația când minorul a fost îmbrâncit în noroi de către alți copii, 
justificând cele întâmplate prin expresia ”așa-i trebuie că-i obraznic”; nepermiterea de a 
lua parte împreună cu ceilalți copii la activități, luându-i obiectele activității din mână și 
spunându-i ”du-te și stai într-o parte, nu te băga peste tot”, determinându-l astfel să 
plângă și provocându-i o stare de teamă; catalogarea minorului drept unul ”obraznic”, 
pentru care nu este loc ”alături de copii normali” în cadrul IET nr. 133; nepermiterea 
frecventării minorului a grupei nr. 4 și obligarea acestuia de a frecventa grupa nr. 5, în 
care i-au fost aplicate acțiunile violente.  

3.5 De asemenea, în conținutul plângerii petiționara invocă apartenența sa și fiului unei 
”familii cu venituri mai mici”, care ”nu are bani pentru dreptate”. 

3.6 În rezultatul celor expuse, petiționara solicită intervenția Consiliului, conform 
competențelor funcționale, în soluționarea situației din cadrul IET nr. 133 referitoare la 
fiul său. 
 
Poziția reclamatei  

3.7 Reclamata susține că este profund stupefiată să răspundă la probleme inventate și 
învinuiri nefondate, nejustificate și aberante, lipsite de suport temeinic și care 
reprezintă doar o metodă de manipulare a opiniei publice și dorința de răzbunare a 
petiționarei pentru careva frustrări personale. Metoda intimidării administrației și 
personalului IET nr. 133 cu plângeri în toate instanțele este o tactică de abordare a 
petiționarei, mai susține reclamata, deoarece în moment în care petiționara a plecat 
din cadrul instituției a avertizat pe toți că urmează răzbunarea. 

3.8 Totodată, reclamata declară că activează în cadrul IET nr. 133 din data de 02 ianuarie 
2020 în funcția de educatoare, concomitent cumulând, din data de 01 septembrie 
2020, și funcția de educatoare-metodistă. Începând cu primele zile de activitate, 
reclamata recunoaște că a avut multe neplăceri cu petiționara, inclusiv a fost nevoită 
să se adreseze și cu o plângere către directoarea IET nr.133. 

3.9 Reclamata menționează că nu are nici o tangență cu asociația obștească, cu 
colectarea banilor în cadrul instituției, nu supune torturii părinții de a achita asociația, 
gestionarea acestei asociații fiind efectuată de Consiliul reprezentativ format doar din 
părinți. În context, reclamata subliniază că discuții despre asociație nu a purtat cu 
petiționara sub nici o formă și că niciodată nu a dus evidența profesiilor, bunăstării, 
stării financiare, conținutului conturilor bancare ale părinților. 

3.10 De asemenea, reclamata comunică că pentru ea, ca pedagog, absolut toți copii sunt 
egali, indiferent de orice criterii, își exercită corespunzător obligațiile, acordă atenție în 
egală măsură tuturor copiilor, nu cunoaște și nici nu o privește din ce familii provin. 
Astfel, reclamata menționează că minorul a fost tratat la același nivel cu ceilalți copii și 
este penibil de presupus că, în calitate de educatoare, ar fi refuzat să hrănească un 
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copil sau sa îl așeze la masă. În plus, reclamata aduce la cunoștință că îi lăsa fructe 
minorului, pe care petiționara le arunca la gunoi. 

3.11 Reclamata informează că, în perioada de timp cuprinsă între 12 aprilie 2021 și 21 
aprilie 2021, minorul nu a fost nici o clipă fără supravegherea petiționarei, chiar și în 
moment când mergeau la baie, și nu a avut niciodată tendința de prelua copilul din 
mâinile mamei. Unica sa temere în raport cu minorul a fost că acesta poate fi agresat 
de petiționară și ulterior aceasta să pretindă că l-ar fi agresat reclamata. 

3.12 Reclamata este de părere că, reieșind din noțiunile și criteriile expuse în Legea cu 
privire la asigurarea egalității nr. 121/2012, nu rezultă nici una din formele de 
discriminare prevăzute de lege pe care ar fi admis-o în privința minorului și că probele 
anexate plângerii au un obiect nefondat prin raportare la domeniul de aplicare al legii 
nominalizate.  

3.13 În cele din urmă, reclamata susține că îi pare rău că s-a ajuns la asemenea situație cu 
petiționara, că nu face față unor oameni maturi astfel de maniere, dar recunoaște că, 
întreaga perioadă de după revenirea ultimei în funcție, fiecare zi de lucru era un 
continuu stres, din motiv că nu știa la ce se poate aștepta de la aceasta. În plus, fiind 
un om educat, nu și-a putut permite să răspundă umilințelor și cuvintelor injurioase 
adresate de petiționară, considerând că ar fi mai simplu să se abțină de la comentarii, 
cu scopul evitării conflictelor. Regretă și faptul că minorul a avut de suferit în urma 
incidentelor descrise, dar acest fapt nu îi acordă dreptul petiționarei de a aduce 
învinuiri nefondate în adresa reclamatei, cu atât mai mult nu îi oferă nici un drept să o 
umilească, amenințe și înjure. 

3.14 În concluzie, reclamata califică plângerea o modalitate de a o intimida, rămânând 
frapată de modalitățile de acționare și de comportamentul calomnios la care recurge 
petiționara doar pentru a-și atinge anumite scopuri. Solicită reclamata ca plângerea 
petiționarei să fie respinsă ca fiind una nefondată, din motiv că din cuprinsul actelor de 
sesizare nu rezultă nici cel puțin o bănuială rezonabilă că ar fi fost comis vreo-unul din 
actele de discriminare pretinse de petiționară. 
 
Declarațiile martorei - AAAAA 

3.15 Martora apreciază profesionalismul și responsabilitatea reclamatei și, totodată, 
menționează că pe perioada activității petiționarei în grupă predomina o atmosferă 
încordată, negativă. Mai adaugă martora că petiționara este o fire răutăcioasă, 
conflictuală, manifestând agresivitate față de însuși fiul minor prin bruscarea și lovirea 
acestuia. Martora susține că, după reîntoarcerea petiționarei la muncă, nu a văzut ca 
minorul să fie în prezența reclamatei.  
 
Declarațiile martorei - BBBBB 

3.16 Martora susține că reclamata abordează toți copii în mod egal și nu a observat ca fiul 
petiționarei să fie dat într-o parte sau lovit de către reclamată. De asemenea, martora 
notează că la activitățile desfășurate de reclamată, la care a fost prezentă, minorul nu 
a participat.  
 
Declarațiile martorei - CCCCC 

3.17 Martora susține că reclamata nu a manifestat comportament diferențiat față de fiul 
petiționarei și că acesta se bucura și era tratat cu aceeași atitudine ca și toți copii. 
Martora afirmă că minorul nu a fost prezent în filmulețele cu activitățile copiilor pe care 
le prezenta reclamata. În același timp, martora este indignată de faptul că în timpul 
scurtei activități a petiționarei, aceasta nu transmitea filmulețe/fotografii, nu raporta 
activitatea copiilor. În ordine de consecință, martora a considerat că minorul nu mai 
frecventează grupa.   
 
Declarațiile martorei - DDDDD 

3.18 Martora susține că nu a văzut niciodată fiul petiționarei în prezența reclamatei. 
Adițional, martora menționează că nu a observat minorul în filmulețe cu activitățile 
copiilor. Martora afirmă că, din momentul începerii activității reclamatei, au apărut 
performanțe în comportamentul copiilor, progrese în cunoștințele educaționale ale 
acestora. Martora apreciază profesionalismul și cumsecădenia reclamatei, 
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caracteristici care nu le poate atribui petiționarei.  
 
Declarațiile martorei - EEEEE 

3.19 Martora susține că fiul petiționarei era mereu cu aceasta, niciodată nu rămânea cu 
reclamata. Martora menționează că reclamata în nici un caz nu s-a comportat urât cu 
minorul, ba dimpotrivă foarte frumos. Totodată, martora notează că în timpul activității 
(schimbul) reclamatei, minorul nu era prezent, acesta frecventa grupa doar cu 
petiționara.   

 
Declarațiile martorei - FFFFF 

3.20 Martora susține că fiul petiționarei era mereu în preajma acesteia. Martora mai adaugă 
că nu văzut ca reclamata să agreseze vreodată un copil. În același timp, aduce la 
cunoștință că teritoriul grădiniței este asfaltat, iar în locul unde se joacă copii este 
prundiș, respectiv, nu are cum să se formeze băltoace, să fie noroi.  
 
Declarațiile martorei - GGGGG 

3.21 Martora susține că minorul era doar cu petiționara, se afla numai lângă aceasta, care îl 
proteja exagerat, la schimbul reclamatei copilul nu era prezent. Martora afirmă că 
minorul nu a fost discriminat, intimidat de către reclamată.     
 
Declarațiile martorei - HHHHH 

3.22 Martora susține că minorul era mereu cu petiționara, care, în același timp, nu avea 
grijă să supravegheze ceilalți copii din grupa de care era responsabilă. Martora 
menționează că petiționara era agresivă cu copii. Adițional, martora afirmă că minorul 
nu frecventa grupa la schimbul reclamatei, ci doar la cel al petiționarei.    
 
Declarațiile martorei - KKKKK 

3.23 Martora susține că din partea petiționarei nu a fost depusă nici o cerere de transferare 
a minorului din grupa nr. 5 în grupa nr. 4. În ceea ce privește începerea frecventării 
grupei minorului cu câteva zile mai târziu a fost la dorința mamei, care a motivat acest 
fapt cu necesitatea de a vizita medicul. Martora notează că reclamata nu abuzează, 
nu strigă la copii, lucrează cu dăinuire de sine, iar în privința petiționarei a primit mai 
multe plângeri din partea părinților referitoare la activitatea, comportamentul 
petiționarei. Martora mai menționează că au fost cazuri când colaboratorii grădiniței au 
demisionat din cauza petiționarei. 
 

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. 35 alin. (1) prevede că dreptul la învățătură este asigurat prin 
învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal și prin cel profesional, prin 
învățământul superior, precum și prin alte forme de instruire și de perfecționare; art. 35 
alin. (4) menționează că învățământul de stat este gratuit; art. 35 alin. (5) stabilește că 
instituțiile de învățământ, inclusiv cele nestatale, se înființează și își desfășoară 
activitatea în condițiile legii.  

4.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 la art. 1 alin. (1) stabilește că 
scopul legii este prevenirea și combaterea discriminării, precum și asigurarea egalității 
tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, 
socială, culturală și alte sfere ale vieții, fără deosebire de rasă, culoare, naționalitate, 
origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenență 
politică sau orice alt criteriu similar; art. 2 oferă definiția hărțuirii ca fiind orice 
comportament nedorit care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, 
umilitor sau ofensator, având drept scop sau efect lezarea demnității unei persoane pe 
baza criteriilor stipulate de prezenta lege; art. 6 interzice orice formă de discriminare. 
Promovarea unei politici sau efectuarea unor acțiuni sau inacțiuni care încalcă 
egalitatea în drepturi a persoanelor trebuie să fie înlăturate de autoritățile publice 
competente și sancționată conform legii; art. 9 interzice expres discriminarea în 
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domeniul învățământului; art. 9 alin. (1) prevede că instituțiile de învățământ asigură 
respectarea principiului nediscriminării: lit. a) prin oferirea accesului la instituțiile de 
învățământ de orice tip și nivel; lit. b) în procesul educațional, inclusiv la evaluarea 
cunoștințelor acumulate; 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 educației nr. 152/2014 la art. 4 alin. (2) lit. a) prevede că prin politica sa în 
domeniul educației, statul asigură dreptul fundamental la educație, indispensabil pentru 
exercitarea celorlalte drepturi ale omului; art. 7 enumeră principii fundamentale pe care 
se întemeiază educația: lit. a) principiul echității – în baza căruia accesul la învățare se 
realizează fără discriminare, lit. h) principiul asigurării egalității; art. 9 alin. (1) 
menționează că cetățenii Republicii Moldova au drepturi egale de acces la educație și 
formare profesională inițială și continuă prin sistemul național de învățământ, în 
condițiile prezentului cod; art. 9 alin. (2) stabilește că statul asigură finanțarea 
pachetului standard de servicii educaționale pentru învățământul preșcolar, primar, 
gimnazial și liceal, indiferent de tipul de proprietate a instituției de învățământ. Pachetul 
standard de servicii educaționale pentru învățământul general se aprobă de Guvern; 
art. 135 alin. (1) enumeră obligațiile personalului didactic, ştiinţifico-didactic, științific și 
de conducere: lit. c) să respecte drepturile copiilor, elevilor și studenților; lit. i) să nu 
admită tratamente și pedepse degradante, discriminarea sub orice formă și aplicarea 
niciunei forme de violență fizică sau psihică; art. 135 alin. (3) prevede că personalului 
didactic, științifico-didactic, științific și de conducere din învățământ îi este interzisă 
primirea de bani sau de alte foloase sub orice formă din partea elevilor, studenților, 
familiilor acestora, precum și din partea organizațiilor obștești ale părinților. 

4.5 Codul de etică al cadrului didactic aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 
861 din 07 septembrie 2015 la pct. 6 stabilește că în relațiile cu elevii, copiii cadrele 
de conducere, cadrele didactice și cadrele didactice auxiliare respectă și aplică 
următoarele norme de conduită: alin. 1) Ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a 
elevilor, copiilor prin: lit. a) supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul 
activităților în școală, precum și în cadrul celor organizate de instituția de învățământ în 
afara acesteia, în vederea asigurării depline a securității tuturor celor implicați în aceste 
acțiuni; lit. b) neadmiterea tratamentelor și pedepselor degradante, a discriminării sub 
orice formă și aplicării nici unei forme de violență fizică sau psihică; alin. (5) 
Excluderea din relațiile cu copiii și elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea 
egalității de șanse și promovarea principiilor educației incluzive: alin. (6) Respectarea 
demnității și recunoașterea meritului personal al fiecărui elev; alin. (7) Interzicerea 
oricăror activități care generează corupție sau acte conexe corupției cum ar fi: lit. a) 
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primirea sau solicitarea de la elevi, părinți, asociațiile părintești (sau orice altă formă de 
organizare a părinților) a unor foloase materiale și alte avantaje necuvenite (sume de 
bani, cadouri sau servicii), indiferent de destinația declarată a acestora. 

4.6 Legea privind drepturile copilului nr. 338/1994 la art. 3 prevede că toţi copiii sînt 
egali în drepturi fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, sex, limbă, religie, 
dizabilitate, convingeri, avere sau origine socială; art. 6 menționează că statul 
ocroteşte inviolabilitatea persoanei copilului, protejîndu-l de orice formă de exploatare, 
discriminare, violenţă  fizică şi psihică, neadmiţînd comportarea plină de cruzime, 
grosolană, dispreţuitoare, insultele şi maltratările, antrenarea în acţiuni criminale, 
iniţierea în consumul de băuturi alcoolice, folosirea ilicită de substanţe stupefiante şi 
psihotrope, practicarea jocurilor de noroc, cerşetoriei, incitarea sau constrîngerea de a 
practica orice activitate sexuală ilegală, exploatarea în scopul prostituţiei sau al altei 
practici sexuale ilegale, în pornografie şi în materiale cu caracter pornografic, inclusiv 
din partea părinţilor sau persoanelor subrogatorii legale, rudelor; art. 7 stabilesște că 
fiecare copil are dreptul la apărarea demnităţii şi onoarei. Atentatul la onoarea şi 
demnitatea copilului se pedepseşte în conformitate cu legislaţia. 

4.7 Convenția Internațională cu privire la Drepturile Copilului la art. 1 pct. 1 prevede 
că în sensul prezentei Convenţii, prin copil se înţelege orice fiinţă umană sub vârsta de 
18 ani, exceptând cazurile în care legea aplicabilă copilului stabileşte limita majoratului 
sub această vârstă; art. 2 pct. 1 stipulează că statele părţi se angajează să respecte şi 
să garanteze drepturile stabilite în prezenta Convenţie tuturor copiilor din jurisdicţia lor, 
indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de 
naţionalitate, apartenenţă etnică sau originea socială, de situaţia materială, 
incapacitatea fizică, de statutul la naştere sau de statutul dobândit al copilului ori al 
părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai acestuia; art. 2 pct. 2 notează că statele părți 
vor lua toate măsurile de protejare a copilului împotriva oricărei forme de discriminare 
sau de sancționare pe considerente ținând de situația juridică, activitățile, opiniile 
declarate sau convingerile părinților, ale reprezentanților săi legali sau ale membrilor 
familiei sale; art. 28 stabilește că statele părţi recunosc dreptul copilului la educaţie. 
 

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

faptei de hărțuire pe criteriul de statut social/avere în procesul educațional.  
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 Pentru a institui prezumția hărțuirii, petiționara urma să prezinte fapte și probe care să 
indice cumulativ asupra următoarelor elemente constitutive:  

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

5.4 Analizând alegațiile petiționarei, 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 în privința minorului: nepermiterea reînceperii 
frecventării grupei de către minor în aceeași zi cu petiționara; nepermiterea luării 
prânzului împreună cu ceilalți copii din grupă; petrecerea orelor de somn ale minorului 
doar la ordinele reclamatei; adresarea mereu a pretențiilor și etichetărilor; reacționarea 
cu indiferență în situația când minorul a fost îmbrâncit în noroi de către alți copii; 
nepermiterea de a lua parte împreună cu ceilalți copii la activități, determinându-l astfel 
să plângă și provocându-i o stare de teamă; obligarea minorului de a frecventa grupa 
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în care i-au fost aplicate acțiunile violente. Consiliul acceptă că totalitatea acestor 
acțiuni sunt de natură să creeze un mediu intimidant, ostil și umilitor și pot aduce la 
lezarea demnității fiului petiționarei. Referitor la criteriul protejat, Consiliul a reținut că 
acțiunile deplânse au fost aplicate din cauza apartenenței petiționarei și fiului acesteia 
unei familii cu venituri mici. Astfel, Consiliul a prezumat în calitate de circumstanță care 
a generat comportamentul intimidant deplâns de către petiționară – statutul 
social/averea. 

5.5 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 prin raportare la normele general acceptabile în procesul educațional, precum 
și legătura de cauzalitate dintre acesta și criteriul invocat. 

5.6 În susținerea poziției reclamata a venit cu contraargumente pe marginea alegațiilor 
petiționarei, susținând că cele invocate de către petiționară nu corespund realității și că 
sunt lipsite de substrat probatoriu pertinent. Totodată, a menționat că afirmațiile 
petiționarei sunt false, reprezentând o metodă de manipulare și dorința de răzbunare a 
petiționarei pentru careva frustrări personale. Reclamata califică plângerea o 
modalitate de a o intimida și solicită să fie respinsă ca nefondată. 

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

5.8 Consiliul nu a putut reține drept comportament nedorit din partea reclamatei adresarea 
în mod repetat față de fiul petiționarei a pretențiilor, etichetărilor, catalogarea minorului 
drept unul ”obraznic”, deoarece petiționara nu a indicat expres în ce au constat 
respectivele pretenții, etichetări, cum au fost manifestate și, corespunzător, nu le-a 
probat nici la depunerea plângerii, nici în cadrul examinării, nefiind prezentă la ședința 
de audieri unde a avut posibilitatea de a-și argumenta alegațiile. Consiliul respinge 
alegațiile respective ca fiind declarative. 

5.9 Cu referire la nepermiterea reînceperii frecventării grupei de către minor în aceeași zi 
cu petiționara, dar cu câteva zile mai târziu, Consiliul reține în acest sens declarațiile 
martorei - directoarea IET nr. 133, care a notat că circumstanța dată a fost creată la 
dorința petiționarei, care a motivat acest fapt cu necesitatea de a fi efectuate de către 
copil controalele medicale ce se impun odată cu reînceperea frecventării grădiniței. 
Astfel, nefiind în prezența a unei interdicții din parte reclamatei (care nu are 
competență de a decide asupra frecventării de către copii a IET nr. 133), ci dimpotrivă 
a însăși doleanței petiționarei, coordonată și aprobată de conducătorul instituției, 
Consiliul respinge alegația în cauză a petiționarei, neputând a imputa respectivul 
comportament reclamatei.    

5.10 În ceea ce privește acțiunile: nepermiterea luării prânzului împreună cu ceilalți copii din 
grupă; petrecerea orelor de somn ale minorului doar la ordinele reclamatei; 
nepermiterea de a lua parte împreună cu ceilalți copii la activități, Consiliul 
menționează că a luat act de declarațiile martorelor, care au afirmat că minorul se afla 
mereu în preajma petiționarei și frecventa grupa doar împreună cu petiționara, iar la 
activitățile desfășurate de reclamată, cu atât mai mult, la schimbul (tura) de lucru al 
reclamatei nu era prezent niciodată. Prin urmare, Consiliul respinge alegațiile date ale 
petiționarei, ca fiind în contradicție cu realitatea.  

5.11 În legătură cu aspectul ce ține de reacționarea reclamatei cu indiferență în situația 
când minorul a fost îmbrâncit în noroi de către alți copii, Consiliul reține declarația 
martorei FFFFF, care susține că teritoriul grădiniței este asfaltat, iar în locul unde se 
joacă copii este prundiș, respectiv, nu are cum să se formeze băltoace și să fie noroi. 
Așadar, Consiliul respinge și această alegație a petiționarei pe același principiu.  

5.12 Consiliul, totodată, menționează că a fost combătut și comportamentul nedorit referitor 
la obligarea minorului de a frecventa grupa nr. 5, în care i-au fost aplicate pretinsele 
acțiuni violente. În acest context, Consiliul dă apreciere declarațiilor martorei - 
directoarea IET nr. 133, care a susținut că din partea petiționarei nu a fost depusă în 
acest sens nici o cerere de transferare a minorului din grupa nr. 5. Corespunzător, 
Consiliul respinge alegația în cauză a petiționarei, neputând atribui respectivul 



 

 

8 

 

comportament reclamatei, care nu este factor de decizie în transferul copiilor dintr-o 
grupă în alta.    

5.13 Acestea fiind explicate, Consiliul conchide că unele dintre acțiunile descrise drept 
comportament nedorit denaturează realitatea, iar altele nu pot fi puse în sarcina 
reclamatei, precum și că criteriul invocat, care nici nu a fost probat de petiționară, nu se 
află în legătură de cauzalitate cu caracterul comportamentelor deplânse.  
 
Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, 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 statut social/avere în procesul 

educațional. 
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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