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DECIZIE  
   din 27 decembrie 2016 

 cauza nr. 483/16 
 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Oxana GUMENNAIA – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră 
 
au examinat susţinerile scrise ale 
petiționarei: dna E.C. 
reclamaţilor: Comisia de Concurs pentru ocuparea funcţiei de director al gimnaziului Săseni; 

Membrii Comisiei de transmitere a documentaţiei a Direcţiei Învăţământ Tineret 
şi Sport Călărași; Comisia de Contestație a Ministerului Educației  

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

I. Obiectul plângerii 
Pretinsa discriminare și hărțuire în câmpul muncii pe criteriu de vârstă și apartenență politică, 
manifestată prin evaluarea superficială a participanților la concursul pentru ocuparea funcției de 
director al gimnaziului Săseni și declararea ca invingător a unui candidat mai puțin competent. 

 
II. Admisibilitatea obiectului plângerii 

Plângerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalității din 
25.05.2012 şi nu ridică excepţiile de inadmisibilitate prevăzute de pct. 42 din Legea nr.298/2012 
cu privire la activitatea Consiliului. 
 

III. Susținerile părților 
Alegațiile petiționarei 

3.1 Petiţionara comunică că, din 2011 a ocupat funcția de director al LT Săseni (ulterior reorganizat 
în gimnaziul) pentru o perioadă de 5 ani. La expirarea termenului în baza ordinului nr. 126 din 
24.08.2016 contractul de muncă a încetat, iar în data de 25.08.2016 a fost numită în funcție de 
director interimar până la numirea noului director. În urma concursului desfășurat învingătoare a 
fost declarată dna A.G. Petiționara susține că, preferința acordată dnei A.G. la numirea în 
funcție de director al gimnaziului Săseni, se datorează faptului că ultima este mai tânără și face 
parte din același partid politic ca și membrii Comisiei de Concurs. Petiționara menționează că 
membrii Comisiei de Concurs nu au ținut cont de rezultatele obținute în răstimp de 39 de ani de 
activitate pedagogică dintre care 13 ani în administrația instituției, deținătoarea gradului I 
didactic, în schimb au preferat contracandidata care nu are experiență pedagogică, nu are un 
loc de muncă stabil și sistematic solicită concedii din cont propriu pentru a merge la muncă 
peste hotarele țării. Astfel, petiționara consideră că a fost discriminată în câmpul muncii pe 
criteriu de vârstă și apartenență politică. 

3.2 Petiționara a contestat decizia Comisiei de Concurs a Direcţiei Învăţământ Tineret şi Sport 
Călărăşi, susținând că membrii Comisiei de Contestație, creată în acest sens în cadrul 
Ministerului Educației au analizat superficial contestația depusă. Petiționara consideră că și în 
aceste relații a fost supusă discriminării pe criteriul de vârstă și apartenență politică. 

3.3 Totodată petiționara susține că, la prezentarea ordinului de numire în funcție a noului director a 
fost supusă hărțuirii de către reprezentanții Direcţiei Învăţământ Tineret şi Sport Călărăşi care, 
nu au anunțat-o din timp despre faptul că solicită o ședință a colectivului gimnaziului, nu au 
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informat-o că urmează să se deplaseze la gimnaziu pentru a prezenta noul director. Petiționara 
menționează că modul în care dl N. a dat citire ordinului de numire în funcție a noului director și 
i s-a ordonat să dea în primire noului director toate actele după care au fost sigilate ușile, a 
condus la crearea unui mediu umilitor și intimidant pentru ea. 

 
Poziția Comisiei de Concurs pentru ocuparea funcţiei de director al gimnaziului Săseni  

3.4 Dna C.E. a fost numită în funcţia de director al Gimnaziului Săseni, pentru un termen de 5 ani, 
care a expirat la data de 26.08.2016. La data de 08.07.2016 a fost emis ordinul DITS nr. 01-
28/391 cu privire la iniţierea concursului în Gimnaziul Săseni. Concursul a fost anunţat prin 
publicaţie în ziarul Expresul la data de 15.07.2016. În termen de 30 zile calendaristice au fost 
depuse 3 dosare de participare (candidaţi: C.E., T.L., G.A.). 

3.5 La data de 25.08.2016 s-a desfăşurat I etapă a concursului și anume verificarea îndeplinirii 
condiţiilor de participare la concurs. Cei trei candidaţi au fost promovaţi în etapa a Il-a a 
concursului. La data de 26.08.2016 candidatul T.L. şi-a retras dosarul de participare la concurs. 
În concurs au rămas 2 candidaţi: C.E. şi G.A. Etapa a II s-a realizat prin evaluarea 
competenţelor manageriale ale candidaţilor la funcţia de director ai instituţiilor de învățământ 
general, prin organizarea procesului de testare, care se efectuează on-line. În rezultatul testului, 
dna C.E. a acumulat 12 puncte, dna G.A. a acumulat 12 puncte. La etapa a III Comisia de 
concurs a evaluat curriculum vitae al candidaţilor. În rezultat, dna C.E. a acumulat 1,3 puncte şi 
dna G.A. a acumulat 1,3 puncte. Etapa IV prevede susţinerea de către candidaţi a Interviului. La 
această etapă candidaţii prezintă Proiectul planului de dezvoltare a instituţii pentru următorii 5 
ani, după care urmează întrebări din partea membrilor comisiei adresate candidatului pe 
marginea celor relatate în proiectul de dezvoltare. În rezultat, dna C.E. a acumulat 32,82 puncte, 
iar dna G.A. a acumulat 47,18 puncte. Dna G.A. a fost numită învingătoarea concursului. După 
anunţarea rezultatelor concursului a fost solicitată părerea fiecărui candidat cu referire la 
desfăşurarea concursului. Candidaţii nu au avut pretenţii vis-a-vis de corectitudinea desfăşurării 
concursului. 

3.6 Dna E.C. a contestat decizia Comisiei de concurs la Ministerul Educației. La data de 22.09.2016 
DÎTS Călărași a recepționat copia procesului-verbal cu privire la rezultatele contestației unde era 
indicat că contestatara nu şi-a motivat cererea, contestaţia fiind respinsă. Ținând cont de cele 
relatate, DÎTS Călărași în data de 22.09.2016 a emis ordin de încetare a contractului individual 
de muncă cu dna E.C. Respectiv, la aceeași dată echipa DÎTS Călărași, conform ordinului cu 
privire la constituirea comisiei de predare - primire, s-a prezentat la gimnaziul Săseni pentru a 
aduce la cunoştinţă colectivului instituţiei despre desemnarea în funcţie a noului director.  

3.7 La data de 29.09.2016 a fost desfăşurată şedinţa Consiliului de administraţie al Gimnaziului 
Săseni cu ordinea de zi: cu privire la distribuirea orelor dnei E.C., care a refuzat să semneze 
hotărârea şedinţei, dnei E.C. i s-au repartizat 13 ore (clasa 1), 4 ore de educaţia fizică, clasa V, 
VI şi a activat pe 0,25 salariu de cadru didactic de sprijin, până la data 06.11.2016. De la data de 
07.11.2016 petiționara a solicitat concediu neplătit din motive de sănătate şi se află în concediu 
din cont propriu pentru 120 zile.  
 
Poziția Comisiei de transmitere a documentaţiei Direcţia Învăţământ Tineret şi Sport 
Călăraşi 

3.8 Reclamata susţine că, atunci când directorul pleacă în afara instituţiei este obligat să anunţe 
inspectorul DÎTS Călăraşi, petiţionara nu a anunţat pe nimeni despre deplasarea sa la DÎTS 
Călăraşi, perspectiv Comisia de transmitere a documentaţiei nu a ştiut despre faptul că directorul 
a părăsit instituţia. La data de 22.09.2016 membrii comisiei s-au deplasat la gimnaziul Săseni 
pentru a aduce la cunoștință ordinul de numire a noului director. Când membrii comisiei se 
deplasau spre gimnaziul Săseni, dna E.C. se deplasa în direcția Consiliului raional și a fost 
rugată de către dl I.N. să îi urmeze la gimnaziu. A fost adunat colectivul, la momentul respectiv, 
erau 8 persoane. S-a dat citire ordinului de numire în funcție a noului director. Dnei E.C. i-au fost 
aduse mulțumiri pentru activitatea desfășurată și a fost informată despre încetarea contractului 
individual de muncă. Ulterior dnei E.C. i-a fost adus la cunoștință ordinul de constituire a 
comisiei pentru transmitere a documentației și a fost rugată să predea documentația instituției 
noului director. Documentaţia a fost predată în linişte, fără gălăgie sau incidente, martori fiind 
membrii comisiei de la DITS şi personalul instituţiei. Nu s-au discutat lucruri discriminatorii sau 
de apartenenţă politică. Dna E.C. a fost rugată, de către noul director, să transmită cheia de la 
biroul cu documente, iar pentru siguranţa de a nu fi o altă cheie, uşa biroului şi a safeului a fost 
sigilată până în ziua următoare. 
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Poziția Comisiei de Contestație a Ministerului Educației  

3.9 În pct. 14 din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 
ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţământ general, aprobat prin 
ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163 din 23 martie 2015, sunt stipulate criteriile de eligibilitate ale 
candidaţilor: deţinători ai cetăţeniei Republicii Moldova, studiilor superioare universitare, 
vechimei în activitatea didactică de cel puţin 3 ani, la data expirării termenului de depunere a 
dosarelor, nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, apţi din punct de vedere 
medical, fără antecedente penale. Candidata E.C. a întrunit toate condiţiile enumerate şi a fost 
acceptată, prin decizia Comisiei de concurs, la următoarele etape ale concursului. De 
asemenea, în pct. 45 al Regulamentului se menţionează că în cadrul interviului membrii 
Comisiei de concurs pot adresa întrebări pe marginea Programei de dezvoltare a instituţiei, 
prezentată de candidat. Nu pot fi adresate întrebări de natură discriminatorie referitoare la 
opţiunea politică, apartenenţa sindicală, religia, etnia, starea materială, originea socială sau alte 
întrebări care pot avea caracter similar. Din materialele Comisiei de concurs nu s-au atestat 
întrebări de acest gen. Mai mult ca atât nici în contestaţia depusă de dumneaei nu a invocat o 
discriminare pe aceste motive. Prin urmare, Comisia de Contestare nu a atestat încălcări în 
procedura de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director al gimnaziului 
Săseni. 

III. Dreptul național și internațional relevant 

4.1 Constituția Republicii Moldova la art. 16 alin. (2) prevede că toţi cetăţenii Republicii Moldova 
sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine 
etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială. 

4.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012 la art. 1 alin. (1) stabilește că 
scopul legii 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 discriminării ca fiind orice deosebire, excludere, restricţie ori 
preferinţă în drepturi şi libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, precum şi susţinerea 
comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta lege sau pe 
criterii presupuse; hărţuirea reprezintă 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; 
art. 4 identifică formele grave ale discriminării, cum este: lit. a) promovarea sau practicarea 
discriminării de către autoritățile publice; art. 7 alin. (1) interzice orice deosebire, excludere, 
restricţie sau preferinţă pe baza criteriilor stabilite de prezenta lege, care au drept efect limitarea 
sau subminarea egalităţii de şanse sau tratament la angajare sau concediere, în activitatea 
nemijlocită şi în formarea profesională. Interzicerea discriminării pe bază de orientare sexuală se 
va aplica în domeniul angajării în muncă şi al ocupării forţei de muncă. 

4.3 Codul Educației al RM nr. 152 din 17.07.2014 la art. 50 alin. (5) stipulează că funcţiile de 
director şi de director adjunct se ocupă prin concurs, în baza criteriilor de competenţă profe-
sională şi managerială. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru 
ocuparea funcţiei de director şi de director adjunct se aprobă de Ministerul Educaţiei; alin. (6) 
directorul şi directorii adjuncţi ai instituţiei publice de învăţământ general sunt numiţi în funcţie 
pentru un termen de 5 ani. La expirarea acestui termen, contractul individual de muncă al 
conducătorului încetează de drept, funcţia devenind vacantă; art. 49 alin. (1) la nivelul instituţiei 
de învăţământ general funcţionează: a) consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ, cu 
rol de decizie în domeniul administrativ, care este format din: director, un director adjunct, un 
reprezentant delegat de administraţia publică din unitatea administrativ-teritorială de nivelul întâi 
în care se află instituţia, trei reprezentanţi ai părinţilor, delegaţi de adunarea generală a părinţilor, 
doi reprezentanţi ai cadrelor didactice, delegaţi de consiliul profesoral, şi un reprezentant al 
elevilor, delegat de consiliul elevilor din instituţie; (5) Consiliul de administraţie al instituţiei de 
învăţământ general are următoarele competenţe: a) participă, prin reprezentanţii săi, în comisia 
de concurs pentru desemnarea directorului instituţiei de învăţământ. 

4.4 Ordinul pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea 
concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de 
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învățământ general nr. 163 din 23.03.2015 la pct. 2 menționează 1) procedura de organizare 
şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct (în 
continuare – concurs); 2) condiţiile de participare la concurs; 3) modul de constituire, 
componenţa şi activitatea comisiilor de concurs; 4) procedurile aferente contestării rezultatelor 
concursului;  pct. 7 concursul se iniţiază cu două luni înainte de expirarea termenului 
contractului individual de muncă al directorului/directorului adjunct în exerciţiu;  pct. 8 până la 
numirea în funcţia de director pe bază de concurs, autoritatea cu competenţe legale de numire 
(angajatorul) numeşte un director interimar; pct. 9 iniţierea concursului se realizează prin 
emiterea de către organizatorul concursului a unui ordin corespunzător; pct. 10 în termen de cel 
mult 7 zile calendaristice din momentul emiterii actului cu privire la iniţierea concursului, 
organizatorul concursului asigură publicarea într-o publicaţie periodică, cu acoperire naţională 
sau regională (în funcţie de statutul instituţiei de învăţământ), a unui anunţ succint privind 
entitatea organizatoare a concursului, denumirea funcţiei vacante şi a instituţiei, precum şi a 
sursei de obţinere a informaţiei privind concursul;  pct.  14 la funcţia de director al instituţiei de 
învăţământ general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: 1) 
deţine cetăţenia Republicii Moldova; pot face excepţie de la această condiţie candidaţii la 
funcţiile de directori ai instituţiilor private; 2) studii superioare universitare (în cazul candidaţilor la 
funcţia de director al instituţiei publice de educaţie antepreşcolară şi de învățământ preşcolar din 
mediu rural, după prelungirea concursului în temeiul pct. 62 subpct.1) şi 3) sau în cazul iniţierii 
unui concurs repetat, pot fi admişi candidaţii cu studii superioare universitare şi cei cu studii 
medii de specialitate pedagogice (colegiu)); 3) are o vechime în activitate didactică de cel puțin 
trei ani; pot face excepţie de la această condiţie candidaţii la funcţiile de directori ai instituţiilor 
private; pentru instituţiile de învăţământ special şi extraşcolar constituie avantaj deţinerea de 
competenţe relevante profilului instituţiei; 5) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, 
nu a împlinit vârsta de 65 ani; 6) cunoaşte limba română (pentru angajare în localităţile populate 
de diferite grupe minoritare unde predarea se realizează în limbi materne sau în instituţiile unde 
limba de predare este alta decât limba română – cunoaşte limba română la nivel de comunicare 
şi limba respectivă); 7) este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru 
exercitarea funcţiei; 8) nu are antecedente penale; 9) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe 
baza art.86 alin.(1) lit. l), m) şi n) din Codul muncii; pct. 16 candidaţii pentru ocuparea funcţiei de 
director/director adjunct al instituţiei de învăţământ depun personal sau prin reprezentant (la 
cancelaria organizatorului concursului), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile 
calendaristice din ziua publicării anunţului; pct. 36 concursul pentru funcția de director constă 
din 4 etape succesive: 1) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs; 2) evaluarea 
cunoștințelor profesionale și manageriale (testul); 3) evaluarea curriculum vitae; 4) interviul; pct. 
39 la începutul şedinţei comisiei de concurs, aceasta examinează dosarele candidaţilor şi ia 
decizia cu privire la admiterea/neadmiterea la următoarea etapă a concursului. La necesitate, 
candidaţii sunt invitaţi pentru a prezenta originalele sau copiile autentificate ale actelor dosarului 
de concurs; pct. 401 etapa a 2-a a concursului - evaluarea cunoștințelor profesionale și 
manageriale se va realiza de către organul local de specialitate în domeniul 
învățământului/minister conform unei Instrucțiuni aprobate de către Ministerul Educației. 
Candidaţii care au acumulat cel puţin 50%+1 din punctajul stabilit vor fi promovați la următoarea 
etapă de concurs; pct. 41 comisia de concurs evaluează curriculum vitae al fiecărui candidat 
care a promovat etapa a 2-a de concurs. Evaluarea curriculum vitae se realizează prin 
contrapunerea datelor din curriculum vitae, inclusiv a documentelor confirmative, la criteriile de 
evaluare inserate în fişa de evaluare al cărei model este specificat în anexa nr.3. Secretarul 
consemnează în fişa de evaluare punctele oferite de comisie pentru fiecare criteriu de 
evaluare. Punctajul final se obţine prin însumarea (adunarea) punctelor oferite de comisie pentru 
fiecare criteriu de evaluare. Acesta se consemnează de secretar în fişa de evaluare a curriculum 
vitae şi în procesul-verbal; pct. 42 după  finalizarea evaluării curriculum vitae, candidaţii admişi 
sunt invitaţi unul câte unul la interviu. Durata interviului este de maximum 45 minute; pct. 43 
interviul se înregistrează audio sau video. Înregistrarea interviului se păstrează, în condiţiile legii, 
timp de 6 luni de la data afişării rezultatelor finale ale concursului; pct. 44 Interviul începe cu 
prezentarea de către candidat a proiectului planului de dezvoltare a instituţiei. Proiectul planului 
de dezvoltare a instituției pentru 5 ani este obligatoriu pentru participare la interviu. Prezentarea 
proiectului planului se poate realiza şi prin utilizarea slide-urilor Power Point. Organizatorul 
concursului va asigura echipamentul tehnic pentru aceasta; pct. 45 ulterior, membrii comisiei vor 
adresa întrebări pe marginea celor relatate. Nu pot fi adresate întrebări de natură discriminatorie 
referitoare la opţiunea politică, apartenenţa sindicală, religia, etnia, starea materială, originea 
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socială sau alte întrebări care pot avea efect similar; pct. 46 aprecierea prestaţiei candidatului la 
interviu se realizează prin evaluarea: 1) proiectului planului de dezvoltare a instituției pentru 
candidatul la funcția de director, iar pentru candidatul la funcția de director adjunct a 
cunoștințelor profesionale și manageriale. 2) nivelului de manifestare la interviu a criteriilor 
specificate la pct.49; pct. 47 proiectul planului de dezvoltare a instituţiei se evaluează pornind de 
la: 1) contextul general; 2) analiza SWOT; 3) viziunea managerială; 4) priorităţi; 5) planificare 
operaţională, analiză a costurilor şi sursele de finanţare; pct. 67 contestaţiile referitoare la 
concurs se depun de candidaţi sau, în cazul prevăzut la pct.31, de observatori, în termen de 3 
zile lucrătoare de la anunţarea rezultatelor concursului şi se examinează de către comisia de 
contestaţii constituită la Ministerul Educaţiei. Termenul este unul de decădere; pct. 68 comisia 
de contestaţii este constituită din 3 membri numiţi prin ordinul ministrului educaţiei. Membrii 
comisiei de concurs nu pot fi incluşi în componenţa comisiei de contestaţii; pct. 69 contestaţiile 
se examinează în termen de 7 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a 
contestaţiilor. Hotărârea comisiei de contestaţii se comunică contestatorului, cu confirmare de 
primire.   

4.5 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului la art. 14 prevede că exercitarea drepturilor şi 
libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire 
bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine 
naţională şi socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie. 

IV. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Consiliul stabileşte că petiţionara invocă două forme separate de discriminare şi anume: 
i. discriminare directă în câmpul muncii pe criteriu de vârstă și apartenență politică 
ii. hărțuire în câmpul muncii pe criteriu de vârstă și apartenență politică 

 (i). Referitor la pretinsă discriminare directă în câmpul muncii pe criteriu de vârstă și 
apartenență politică 

5.2 Consiliul reamintește, că atât legislația națională (art. 15 alin. (1) și art. 19 din Legea nr. 121 cu 
privire la asigurarea egalității), cât și practica Curții Europene a Drepturilor Omului (a se vedea 
cauza D. H. și alții v. Republica Cehă par. 82-84, par.177, cauza Chassagnou și alții v. Franța 
par. 91-92, Timishev v. Rusia par.57) prevede o regulă specială referitor la sarcina probei în 
litigiile privind discriminarea, și anume: sarcina probei trece la reclamat atunci când petiționarul 
prezintă dovezi din care se poate prezuma că a existat un tratament discriminatoriu. Reieșind 
din alegațiile expuse în plângere, pentru a institui o prezumție a discriminării petiționara urma să 
prezinte fapte care ar arăta existența cumulativă a următoarelor elemente:  

a) tratamentul mai puțin favorabil (excludere, deosebire, preferință etc.) în exercitarea 
unui drept recunoscut de lege,  
b) aplicat în comparație cu alte persoane (un grup de persoane)  
c) cu care se află în situație analogică,  
d)  în baza unui criteriu protejat. 

5.3 Consiliul, analizând circumstanțele invocate, stabilește o prezumție a discriminării pe criteriul de 
vârstă și apartenență politică, or toate elementele formei de discriminare invocate au fost 
corespunzător descrise. 

5.4 Conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalităţii din 25.05.2012, 
sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine persoanei/instituțiilor 
despre care se presupune că a comis fapta discriminatorie. Aici, Consiliul urmează să aprecieze 
existenţa/lipsa unei unei justificări obiective şi rezonabile a tratamentul deplâns. 

5.5 În susţinerea poziţiei sale, partea reclamată Comisia de Concurs a DÎTS Călărași comunică că, 
la anunțarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al 
gimnaziului s. Săseni, au fost respectate toate prevederile legislative, iar evaluarea candidaților 
a fost obiectivă, fără a se admite întrebări sau acțiuni discriminatorii. Comisia de Contestare a 
Ministerului Educației menționează că, contestația petiționarei a fost examinată atât din 
perspectiva respectării procedurii de desfășurare a concursului, cât și evaluarea propriu zisă a 
fiecărui candidat la funcția de director al gimnaziului s. Săseni, însă careva încălcări nu au fost 
depistate. 

5.6 Consiliul examinând probele prezentate, acceptă argumentele părților reclamate și notează că, 
la evaluarea candidaților nu s-au atestat prezența întrebărilor tendențioase legate de vîrsta 
petiționarei. Mai mult, Consiliul menționează că alegațiile petiționarei referitoare la preferința 
acordată contracandidatei în baza apartenenței politice nu a fost explicată, respectiv, nu poate fi 
stabilită o legătură dintre aceste două elemente. Analizînd procesul-verbal al Comisiei de 
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concurs, Consiliul ajunge la concluzia că evaluarea s-a bazat pe criterii obiective legate de 
calitățile profesionale ale candidaților, esențiale și determinante pentru ocuparea funcției de 
director.  
(ii).  Referitor la pretinsa hărțuire în câmpul muncii pe criteriu de vârstă și apartenență 
politică 

5.7 Reieșind din alegațiile expuse în plângere pentru a institui o prezumție a hărțuirii petiționara 
urma să prezinte fapte care ar arăta existența cumulativă a următoarelor elemente:  

1) descrierea comportamentului nedorit  
2) care a condus la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, 
3) scopul sau efectul comportamentului a fost să lezeze demnitatea  
4) pe baza unui criteriu stipulat de lege. 

5.8 Consiliul, analizând materialele dosarului, acceptă că momentul în care s-a dat citire ordinului 
de numire în funcția a noului director, în fața colectivului instituției școlare a constituit un 
comportament nedorit pentru petiționară. Totuși, Consiliul nu poate reține aceste acțiuni ca fiind 
un comportament degradant care lezează demnitatea umană or, acesta este o procedură 
general acceptabilă în astfel de situații (investire în funcție a noului director). În egală măsură, 
Consiliul reține că, procedura de predare-primire a documentației instituției este o practică 
ordinară în situașia descrisă, și deși a nemulțumit petiționara, aceasta nu putea fi evitată. Mai 
mult ca atât, Consiliul nu poate stabili legătura cauzală dintre tratamentul deplâns și criteriile 
invocate, or aceste acțiuni au fost determinate de numirea în funcție a noului director și nu de 
vârsta și apartenența politică.  
 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, 7, 13 și 15 din Legea nr. 121 cu privire la 
asigurarea egalității, coroborat cu pct.61 al Legii nr. 298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea 
Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, 

 
CONSILIUL DECIDE 

 
1. Faptele constatate nu reprezintă discriminare în câmpul muncii pe criteriu de vârstă și 

apartenență politică.  
2. Faptele constatate nu reprezint hărțuire în câmpul muncii pe criteriu de vârstă și 

apartenență politică.  
3. Prezenta decizie se va comunica părților și va fi făcută publică pe adresa 

www.egalitate.md. 
4. Decizia este cu drept de atac în instanța de contencios administrativ, conform 

prevederilor pct. 65 ale Legii nr.298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului 
pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității și ale Legii 
contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000. 

 
Membrii Consiliului care au votat decizia: 
 
____________________________________________ 
Ian FELDMAN – Preşedinte 
 
____________________________________________ 
Oxana GUMENNAIA – Membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – Membru 
 
____________________________________________ 
Lucia GAVRILIȚĂ – Membru 
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