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Discriminarea reprezintă tratamentul diferen-
ţiat aplicat unei persoane în virtutea apartenenţei 
acesteia, reale sau presupuse, la un anumit grup 
social. Discriminarea este o acţiune individuală, 
dar dacă membrii aceluiaşi grup sunt trataţi sis-
tematic în mod similar, aceasta constituie şi un 
patern social de comportament agreat. În ştiinţele 
sociale, termenul face trimitere, în general, la un 
tratament prejudiciant, cu efecte negative asupra 
celui vizat.

Cum poate fi  defi nit conceptul de discriminare 
în sfera muncii? Prin discriminarea în sfera muncii 
se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie 
sau preferinţă, operată în privinţa unui salariat 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 ce nu 
ţin de calităţile sale profesionale. Putem invoca în 
continuare următoarele exemple de discriminări 
în sfera muncii: refi zul de a angaja o femeie pe mo-
tiv că este însărcinată, că are la întreţinere unul sau 
doi copii minori; refuzul de a acorda acelaşi sala-
riu unei persoane de sex feminin comparativ cu o 
persoană de sex masculin, deşi desfăşoară acelaşi 
tip de activitate şi în aceleaşi condiţii de muncă.

Cercetările efectuate au identifi cat existenţa 
mai multor tipuri de discriminare. În general, este 
operată distincţia între discriminarea directă şi cea 
indirectă. Primul tip apare atunci când tratamen-
tul diferenţiat este generat în mod intenţionat, 
în timp ce cel de-al doilea tip apare atunci când 
acest tratament are la bază o decizie inechitabilă 
luată anterior. De exemplu, discriminarea directă 
este prezentă atunci când două persoane, având 
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pregătire egală şi o funcţie similară, sunt plătite 
în mod diferenţiat din cauza că una dintre acestea 
aparţine unui anumit grup etnic. Discriminarea in-
directă apare atunci când cele două persoane sunt 
plătite în mod diferit, deoarece au fost angajate în 
poziţii diferite, deşi aveau aceeaşi pregătire1. 

Pentru reducerea discriminării au fost elabora-
te o serie de strategii menite să asigure egalitatea 
de şanse în zonele în care au fost în mod sistematic 
subreprezentate persoanele ce fac parte din gru-
puri supuse în mod tradiţional discriminării. În 
Statele Unite aceste strategii poartă numele de ac-
ţiune afi rmativă2, în timp ce în Marea Britanie sunt 
cunoscute sub denumirea de discriminare pozitivă3. 
Aceste strategii nu presupun o „discriminare in-
versă”, ci au menirea să asigure egalitatea de şanse 
pentru toţi cetăţenii, indiferent de grupul căruia îi 
aparţin. Discriminarea pozitivă şi acţiunea afi rma-
tivă presupun, pe de o parte, recunoaşterea deza-
vantajelor acumulate de grupurile respective şi, pe 
de altă parte, dezvoltarea de politici şi de practici 
care ajută la depăşirea difi cultăţilor4.

Acţiunea afi rmativă este frecvent asociată cu 
cote, care se prezintă ca un sistem în care un nu-
măr de posturi sunt rezervate pentru persoane 
aparţinând unui grup desemnat, şi la care alte per-
soane, poate cu califi cări superioare, nu pot pre-
tinde, deoarece ele nu aparţin acestui grup. Astfel, 
potrivit dispoziţiilor art. 34 alin. (4) din Legea RM 
nr. 60/2012 „Privind incluziunea socială a persoane-
lor cu dizabilităţi”5, angajatorii, indiferent de forma 
de organizare juridică, care, conform schemei de 
încadrare a personalului, au 20 de angajaţi şi mai 
mult, creează sau rezervează locuri de muncă şi 
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angajează în muncă persoane cu dizabilităţi într-
un procent de cel puţin 5 la sută din numărul total 
de salariaţi.

În opinia autorului Arturo Bronstein6, sistemul 
de cotare (the quota system) reprezintă un caracter 
controversat şi, deci, a fost contestat din diferite 
motive, dar, în special, din considerentul că un 
asemenea sistem poate intra în confl ict cu princi-
piul egalităţii de tratament, atunci când acesta cre-
ează un tratament preferenţial pentru grupurile 
care, istoriceşte, au fost dezavantajate, dar poate 
acţiona în detrimentul altor grupuri, care, istori-
ceşte, nu au fost afectate, astfel apare o discrimi-
nare inversă.

Rejecţia sistemului de cotare, cel puţin în for-
mele sale rigide, s-ar părea că formează poziţia 
Curţii Europene de Justiţie, care şi-a exprimat vi-
ziunea conform căreia prevederile legale privind 
acţiunile afi rmative sub forma sistemului de cota-
re se recunoaşte ca o discriminare directă pe moti-
ve de sex. Cu toate acestea, Curtea Europeană de 
Justiţie a acceptat faptul că unele preferinţe pot fi  
statuate pentru sexul subreprezentat, cu condiţia 
respectării unor anumite exigenţe. Astfel, în cazul 
Kalanke (nr. 450/93), s-a arătat că Directiva nr. 76/207 
CEE a Consiliului din 9 februarie 1976 referitoare la 
punerea în aplicare a principiului egalităţii de trata-
ment între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul 
la muncă, la formare profesională, la promovare profe-
sională şi la condiţiile de muncă7 autorizează măsuri 
naţionale în domeniul accesului la muncă, inclusiv 
promovarea, care, favorizând în special femeile, 
au drept scop să amelioreze capacitatea acestora 
de a concura pe piaţa muncii şi de a urma o carieră 
pe picior de egalitate cu bărbaţii. Nu constituie o 
măsură de acest tip reglementarea naţională care 
garantează prioritatea absolută şi necondiţională 
a femeilor cu ocazia unei numiri sau promovări, 
căci aceasta trece dincolo de dezvoltarea egalităţii 
de şanse şi îi substituie rezultatul, egalitatea de re-
prezentare, la care doar punerea în practică a unei 
astfel de egalităţi ar putea ajunge.

Egalitatea în drepturi a cetăţenilor Republicii 
Moldova – în faţa legii şi a autorităţilor publice – 
constituie un principiu de drept de valoare consti-
tuţională, fi ind reglementat de art. 16 alin. (2) din 
Constituţia RM. Articolul 8 din Codul muncii al 
Republicii Moldova (în continuare – CM al RM)8 
adaptează acest principiu constituţional la specifi -
cul raporturilor juridice de muncă.

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) 
din CM al RM, în cadrul raporturilor de muncă acţio-
nează principiul egalităţii în drepturi a tuturor salari-
aţilor. Orice discriminare, directă sau indirectă, a sala-
riatului pe criterii de sex, vârstă, rasă, culoare a pielii, 
etnie, religie, opţiune politică, origine socială, domici-

liu, handicap, infectare cu HIV/SIDA, apartenenţă sau 
activitate sindicală, precum şi pe alte criterii nelegate de 
calităţile sale profesionale, este interzisă.

În opinia legiuitorului nostru, nu constituie 
discriminare stabilirea unor diferenţieri, excepţii, 
preferinţe sau drepturi ale salariaţilor, care sunt 
determinate de cerinţele specifi ce unei munci, sta-
bilite de legislaţia în vigoare sau de grija deosebită 
a statului faţă de persoanele care necesită o protec-
ţie socială şi juridică sporită. 

Aşadar, prin această ultimă construcţie nor-
mativă (art. 8 alin. (2) din CM al RM) legiuitorul 
stabileşte o derogare de la principiul egalităţii de 
tratament pentru anumite activităţi sau persoane 
care necesită o protecţie social-juridică sporită (sa-
lariaţii cu obligaţii familiale, salariaţii în vârstă de 
până la 18 ani ş.a.).

După cum se arată în art. 8 alin. (1) din CM 
al RM, se interzice orice discriminare, directă sau in-
directă, a salariatului pe criterii de vârstă. Totodată, 
trebuie să subliniem că, în legislaţia comunitară, 
interzicerea discriminărilor pe criterii de vârstă 
constituie un element esenţial pentru realizarea 
obiectivelor stabilite în liniile directoare privind 
ocuparea forţei de muncă şi încurajarea diversităţii 
la încadrarea în muncă. Cu toare acestea, diferen-
ţele de tratament legate de vârstă pot fi  justifi cate 
în anumite împrejurări şi necesită dispoziţii spe-
cifi ce, care pot varia în funcţie de situaţia statelor 
membre. Aşadar, este esenţial să se facă distincţie 
între diferenţele de tratament care sunt justifi cate, 
îndeosebi prin obiective legitime de politică a ocu-
pării forţei de muncă, a pieţei muncii şi a formării 
profesionale, şi discriminările care trebuie să fi e 
interzise.

Art. 6 alin. (1) primul paragraf din Directiva 
2000/78/CE a Consiliului Uniunii Europene din 27 no-
iembrie 2000 „De creare a unui cadru general în favoa-
rea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea 
în muncă şi ocuparea forţei de muncă” permite state-
lor membre să prevadă în legislaţia naţională un 
tratament diferenţiat întemeiat pe criteriul vârstei, 
care nu constituie o discriminare atunci când este 
justifi cat în mod obiectiv şi rezonabil, în cadrul 
dreptului naţional, de un obiectiv legitim, în speci-
al - de obiective legitime în politica ocupării forţei 
de muncă, a pieţei muncii şi a formării profesiona-
le, iar mijloacele de realizare a acestui obiectiv sunt 
corespunzătoare şi necesare. Al doilea paragraf al 
aceluiaşi alineat enumeră mai multe exemple de 
tratament diferenţiat, care prezintă caracteristici 
de tipul celor menţionate în primul paragraf. 

Astfel, tratamentul diferenţiat se poate referi în 
special la:

a) aplicarea unor condiţii speciale de acces la 
un loc de muncă şi la formarea profesio-
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nală, de încadrare şi de muncă, inclusiv a 
condiţiilor de concediere şi de remunerare, 
pentru tineri, lucrători în vârstă şi pentru 
cei care au persoane la întreţinere, pentru 
a favoriza integrarea lor profesională sau 
pentru a le asigura protecţia;

b) stabilirea unor condiţii minime de vârstă, 
de experienţă profesională sau de vechime 
în muncă, pentru accesul la încadrare în 
muncă sau pentru anumite avantaje legate 
de încadrarea în muncă;

c) stabilirea unei vârste maxime pentru înca-
drare, bazată pe formarea necesară pentru 
postul respectiv sau pe necesitatea unei 
perioade de încadrare rezonabilă înaintea 
pensionării.

Aşadar, evaluarea compatibilităţii legislaţiei cu pri-
vire la vârstă trebuie să fi e bazată pe „testul de justifi -
care” din art. 6 din Directiva 2000/78, care prevede că 
un tratament diferenţiat pe motive de vârstă nu consti-
tuie o discriminare atunci când este justifi cat în mod 
obiectiv şi rezonabil de un obiectiv legitim (care include 
obiective legitime în politica ocupării forţei de muncă, a 
pieţei muncii şi a formării profesionale) şi dacă mijloa-
cele utilizate sunt proporţionale cu obiectivul urmărit9.

În cazul Gisela Rosenbladt (nr. C-45/09)10, s-a 
pus problema compatibilităţii cu Directiva 2000/78 
a unei reglementări naţionale care prevede o clau-
ză de încetare automată a contractelor de muncă 
ale salariaţilor care au împlinit vârsta de 65 de ani 
pentru motivul că au posibilitatea de a benefi cia 
de pensie.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a rele-
vat că art. 6 alin. (1) din Directiva 2000/78 trebuie 
interpretat în sensul că nu se opune unei măsuri 
precum clauza de încetare automată a contractelor 
de muncă ale salariaţilor care au împlinit vârsta 
de pensionare stabilită la 65 de ani, astfel cum se 
prevede în Convenţia colectivă general aplicabilă 
lucrătorilor salariaţi din sectorul serviciilor de cu-
răţenie industrială. Astfel, pe de o parte, întrucât 
garantează lucrătorilor o anumită stabilitate a lo-
cului de muncă şi oferă, pe termen lung, promisi-
unea unei ieşiri la pensie previzibile şi întrucât, în 
acelaşi timp, permite angajatorilor o anumită fl exi-
bilitate în gestionarea personalului propriu, clauza 
de încetare automată a contractelor de muncă este 
expresia unui echilibru între interese divergente, 
dar legitime, înscriindu-se într-un context com-
plex de raporturi de muncă, îndeaproape legat de 
alegerile de natură politică în materie de pensiona-
re şi de încadrare în muncă. 

În cadrul procedurii în faţa Curţii de Justiţie, 
guvernul german a relevat, în special, că legitimi-
tatea clauzelor de încetare automată a contractelor 
de muncă ale salariaţilor care au împlinit vârsta de 

pensionare, recunoscută, de asemenea, în numeroa-
se state membre, refl ectă un consens politic şi social 
ce durează de mulţi ani în Germania. Acest consens 
are la bază, înainte de toate, ideea unei partajări a 
muncii între generaţii. Încetarea contractelor de 
muncă ale respectivilor salariaţi intervine în benefi -
ciul direct al tinerilor lucrători prin favorizarea inte-
grării lor profesionale, devenită difi cilă în contextul 
unei situaţii persistente de şomaj.

Prin urmare, Curtea de Justiţie a Uniunii Euro-
pene a concluzionat că obiectivele de natura celor in-
dicate de guvernul german trebuie, în principiu, să 
fi e considerate ca justifi când „în mod obiectiv şi re-
zonabil”, „în cadrul dreptului naţional”, după cum 
prevede art. 6 alin. (1) primul paragraf din Directiva 
2000/78, un tratament diferenţiat pe motive de vâr-
stă, precum cel instituit prin art. 10 pct. 5 din Legea 
generală privind egalitatea de tratament (Allgemei-
nes Gleichbehandlungsgesetz) din 14 august 2006.

După cum rezultă din dreptul german al mun-
cii, încetarea obiectivă a contractelor individuale 
de muncă ale salariaţilor care au împlinit vârsta de 
pensionare stabilită la 65 de ani nu are ca efect au-
tomat obligarea persoanelor în cauză să se retragă 
defi nitiv de pe piaţa muncii. Dispoziţia cuprinsă în 
art. 19 pct. 8 din Convenţia colectivă general aplicabilă 
lucrătorilor salariaţi din sectorul serviciilor de curăţe-
nie industrială nu instituie, prin urmare, un regim 
imperativ de pensionare din ofi ciu. Măsura menţi-
onată nu se opune posibilităţii ca un lucrător care 
doreşte acest lucru - de exemplu, din motive fi nan-
ciare - să continue să-şi exercite activitatea profesi-
onală după împlinirea vârstei de pensionare.

Având în vedere aceste elemente, Curtea de 
Justiţie a Uniunii Europene a considerat că o mă-
sură precum cea prevăzută la art. 19 pct. 8 din 
Convenţia colectivă general aplicabilă lucrătorilor sa-
lariaţi din sectorul serviciilor de curăţenie industrială 
nu depăşeşte cadrul a ceea ce este necesar pentru a 
atinge obiectivele urmărite, ţinând seama de marja 
largă de apreciere recunoscută statelor membre şi 
partenerilor sociali în materie de politică socială şi 
de ocupare a forţei de muncă.

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene au fost 
remise spre soluţionare şi alte cauze vizând discri-
minarea persoanelor pe motive de vârstă. Astfel, în 
cauza Mangold (C-144/04), o lege germană permi-
tea lucrătorilor cu vârsta de peste 52 de ani să fi e 
angajaţi într-o succesiune de contracte individuale 
de muncă pe termen scurt, pentru a încuraja recru-
tarea acestora de către angajatori. Curtea de Justiţie 
a considerat că obiectivul de a mări şansele de an-
gajare ale lucrătorilor mai în vârstă este legitim, dar, 
totodată, s-a specifi cat că printr-o asemenea regle-
mentare nu a fost respectat principiul proporţiona-
lităţii, întrucât s-a considerat că are un domeniu de 
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aplicare prea larg, iar obiectivul ar fi  putut fi  atins 
într-un mod mai puţin discriminatoriu.

Observăm, în acest sens, că legislaţia muncii a 
Republicii Moldova, prin dispoziţiile cuprinse în 
art. 55 lit. f) din CM al RM, permite angajatorilor 
încheierea contractelor individuale de muncă pe 
durată determinată cu persoanele pensionate, con-
form legislaţiei în vigoare, pentru limită de vârstă 
ori vechime în muncă (sau care au obţinut dreptul 
la pensie pentru limită de vârstă ori vechime în 
muncă) şi nu sunt încadrate în câmpul muncii – pe 
o perioadă de până la 2 ani, care, la expirare, poate 
fi  prelungită de părţi în condiţiile art. 54 alin. (2) şi 
ale art. 68 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din CM al RM. 

Considerăm că textul art. 55 lit. f) din CM al 
RM, impunând o diferenţă de tratament axată di-
rect pe vârstă, încalcă principiul interzicerii discri-
minării în sfera muncii, deoarece permite angaja-
torului să încheie, fără restricţii, un contract indivi-
dual de muncă pe durată determinată cu persoana 
pensionată, care nu este încadrată în câmpul mun-
cii. Aşadar, „angajatorul poate refuza încheierea 
unui contract individual de muncă pe durată ne-
determinată cu o asemenea persoană, care, în acest 
fel, nu va benefi cia de stabilitatea locului de mun-
că şi, în consecinţă, va fi  discriminată în raport cu 
persoanele care nu au împlinit vârsta respectivă 
şi care, afl ându-se într-o situaţie comparabilă, vor 
benefi cia de un contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată”11. 

Prin urmare, pentru a nu avea un caracter dis-
criminatoriu, prevederile art. 55 lit. f) din CM al 
RM ar trebui completate, ţinându-se cont de „tes-
tul de justifi care” din art. 6 din Directiva 2000/78, 
cu criterii obiective, considerate de legiuitor justi-
fi cate, prin care să răspundă unor obiective legiti-
me de politică a ocupării forţei de muncă, a pieţei 
muncii şi a formării profesionale.

În cauza Palacios de la Villa (C-411/05), Curtea 
de Justiţie a Uniunii Europene a subliniat că nor-
mele privind vârsta nu trebuie să fi e justifi cate în 
mod explicit pentru a fi  valide, dar că masura re-
spectivă trebuie să fi e justifi cată în mod obiectiv şi 
rezonabil, în contextul legislaţiei naţionale, printr-
un obiectiv legitim, legat de politica ocupării forţei 
de muncă şi de piaţa forţei de muncă12. 

În cauzele Mangold şi Palacios de la Villa, Curtea 
de Justiţie a Uniunii Europene oferă câteva indi-
caţii despre tipul de „test de justifi care” necesar: 
chiar dacă autorităţile naţionale benefi ciază de o mare 
libertate în alegerea politicilor sociale, este esenţial să se 
asigure ca, în fi ecare caz particular, măsura să fi e adap-
tată şi proporţională cu obiectivul urmărit. 

Legislaţia RM cuprinde reglementări speciale 
ce ţin de asigurarea egalităţii de şanse între femei 
şi bărbaţi în domeniul social-economic. Ţinând 

cont de prevederile art. 10 alin. (1) din Legea RM 
nr. 5/2006 „Cu privire la asigurarea egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi”13, angajatorul cooperează cu 
angajaţii şi cu reprezentanţii sindicatelor pentru 
instituirea unei ordini interioare care să prevină şi 
să excludă cazurile de discriminare după criteriul 
de sex în procesul de muncă.

Procedurile necesare asigurării egalităţii între 
femei şi bărbaţi la locul de muncă urmează a fi  in-
serate în calitate de obligaţii ale angajatorului şi 
angajatului în contractele individuale de muncă, 
în contractele colective de muncă şi în convenţiile 
colective.

În viziunea legiuitorului nostru, nu se conside-
ră discriminatorii (art. 5 alin. (6) din Legea RM nr. 
5/2006):

a) măsurile de asigurare a unor condiţii spe-
ciale femeii în perioada sarcinii, lăuziei şi 
alăptării;

b) cerinţele de califi care pentru activităţi în 
care particularităţile de sex constituie un 
factor determinant din cauza specifi cului 
condiţiilor şi modului de desfăşurare a ac-
tivităţilor respective;

c) anunţurile speciale de angajare a persoane-
lor de un anumit sex la locurile de muncă, 
în care, din cauza naturii sau condiţiilor 
particulare de prestare a muncii prevăzute 
de lege, particularităţile de sex sunt deter-
minante;

d) acţiunile afi rmative. 
Pentru a asigura egalitatea între femei şi băr-

baţi, angajatorul este obligat: a) să asigure egalita-
tea de şanse şi de tratament tuturor persoanelor la 
angajare potrivit profesiei, la perfecţionare profe-
sională, la promovare în serviciu, fără discrimina-
re după criteriul de sex; b) să aplice aceleaşi criterii 
de evaluare a calităţii muncii, de sancţionare şi de 
concediere; c) să asigure remunerare egală pentru 
munci de valoare egală; d) să întreprindă măsuri 
de prevenire a hărţuirii sexuale14 a femeilor şi băr-
baţilor la locul de muncă, precum şi a persecutării 
pentru depunere în organul competent a plânge-
rilor împotriva discriminării; e) să asigure condiţii 
egale pentru femei şi bărbaţi de îmbinare a obliga-
ţiilor de serviciu cu cele familiale; f) să introducă în 
regulamentul de organizare şi funcţionare a uni-
tăţii dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor 
după criteriul de sex.

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) 
din Legea RM nr. 5/2006, se consideră discrimina-
torii următoarele acţiuni ale angajatorului: a) plasa-
rea anunţurilor de angajare cu cerinţe şi criterii ce 
presupun priorităţi pentru unul dintre sexe, cu ex-
cepţia cazurilor în care, din cauza naturii sau con-
diţiilor particulare de prestare a muncii prevăzute 
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de lege, particularităţile de sex sunt determinante; 
b) refuzul neîntemeiat de angajare a persoanelor 
de un anumit sex; c) stabilirea pentru angajaţi, în 
funcţie de sex, a unui program de lucru mai favo-
rabil, cu excepţia cazurilor stipulate de legislaţie; 
d) refuzul neîntemeiat de a admite, în cadrul pro-
gramului de perfecţionare profesională, o persoa-
nă pe motiv de sex, modifi carea ori rezilierea con-
tractului de muncă sau angajarea pe acelaşi motiv; 
e) aplicarea după criteriul de sex a unor condiţii 
diferite de remunerare pentru munci cu valoare 
egală; f) distribuirea diferenţiată, după criteriul de 
sex, a sarcinilor de muncă, având ca urmare atri-
buirea unui statut mai puţin favorabil; g) crearea 
de impedimente ori condiţii adverse persoanei 
care a depus în organul competent plângere împo-
triva discriminării după criteriul de sex; h) solicita-
rea neîntemeiată a informaţiei despre starea civilă 
a candidaţilor.

Se consideră refuz neîntemeiat de angajare, de 
perfecţionare, de promovare în serviciu a persoa-
nelor de un anumit sex, în pofi da corespunderii lor 
cerinţelor, sub pretextul: a) necesităţii prezentării 
unor documente suplimentare care nu sunt spe-
cifi cate în avizul ofertei; b) necorespunderii unor 
criterii elaborate la moment; c) existenţei unor 
obligaţii familiale; d) necorespunderii unor alte 
condiţii ce nu au nimic comun cu profesionalismul 
necesar îndeplinirii muncii solicitate.

Luând în considerare sensul dispoziţiilor art. 
11 alin. (3) din Legea RM nr. 5/2006, sarcina pro-
bei în pricinile civile ce ţin de discriminare după 
criteriul de sex în cadrul raporturilor juridice de 
muncă îi revine angajatorului. Observăm că regle-
mentările naţionale invocate mai înainte au fost 
armonizate cu dispoziţiile Directivei 97/80/CE a Con-
siliului din 15 decembrie 1997 „Privind sarcina probei 
în cazurile de discriminare pe motive de sex”15, potri-
vit cărora, statele membre iau măsurile necesare, 
în conformitate cu sistemele lor judiciare, pentru 
ca, în cazurile în care persoanele care se conside-
ră nedreptăţite prin nerespectarea principiului 
egalităţii de tratament demonstrează, în faţa unei 
instanţe judecătoreşti sau a altui organ competent, 
fapte pe baza cărora se poate prezuma existenţa 
unei discriminări directe sau indirecte, pârâtul să 
aibă obligaţia de a dovedi că nu a avut loc o în-
călcare a principiului egalităţii de tratament (art. 
4). În plus, atragem atenţia că Directiva 97/80/CE 
din 15 decembrie 1997 nu împiedică statele mem-
bre să impună un regim probatoriu mai favorabil 
reclamantului.

Totodată, se cere de relevat că persoana care 
se consideră discriminată prin faptul că angaja-
torul a angajat, a promovat sau a acordat unei 
alte persoane facilităţi după criteriul de sex ori a 

comis alte acţiuni discriminatorii este în drept să 
solicite prezentarea în scris a motivaţiei deciziei. 
Angajatorul este obligat să dea răspuns persoanei 
care se consideră discriminată în decursul a 30 de 
zile de la data depunerii cererii. În caz contrar, 
persoana este în drept să iniţieze o acţiune con-
form legislaţiei.

Aşadar, legislaţia în vigoare instituie procedura de 
soluţionare prealabilă a pricinilor privind discriminarea 
persoanei după criteriul de sex pe calea extrajudiciară. 
În caz de nerespectare a unei asemenea proceduri, 
judecătorul va restitui cererea de chemare în jude-
cată în temeiul art. 170 alin. (1) lit. a) din Codul de 
procedură civilă al Republicii Moldova (în continuare 
– CPC al RM)16, ca urmare a faptului că persoana 
care se consideră discriminată nu a respectat pro-
cedura de soluţionare prealabilă a pricinii pe calea 
extrajudiciară, prevăzută de Legea RM nr. 5/2006 
pentru categoria respectivă de pricini.

Se cere relevat faptul că în cadrul Comunită-
ţii Europene a fost supusă cercetării şi problema 
discriminărilor pozitive. Din analiza Directivei 
76/207/CEE se desprinde concluzia că discrimi-
nările pozitive nu sunt admisibile decât pe planul 
fi ziologic şi nu în cel al muncii. Ca regulă, discri-
minările respective se instituie în favoarea feme-
ilor, în vederea protecţiei maternităţii. Această 
constatare este întemeiată şi pe practica judiciară 
a Curţii Europene de Justiţie.

Astfel, în cazul Hofmann (nr. 184/83), s-a exami-
nat cererea unui tată de a obţine un concediu de 6 
luni după naşterea copilului său pentru a-l îngriji 
în timp ce mama şi-a reluat munca17. Petiţionarul a 
solicitat recunoaşterea legislaţiei germane, ce acor-
dă astfel de concedii numai mamei, ca fi ind dis-
criminatorie. Curtea Europeană de Justiţie a res-
pins cererea în cauză şi a menţionat că prevederile 
speciale privind concediul de maternitate (înteme-
iate pe dispoziţiile art. 2 (3) al Directivei 76/207/
CEE) răspund la două necesităţi privind protecţia 
femeii: 1) condiţia biologică a femeii în timpul şi 
după sarcină şi 2) relaţia particulară dintre mamă 
şi copil în timpul perioadei ce urmează sarcinii şi 
naşterii18. 

Un număr mare de norme şi condiţii îndrep-
tate contra discriminării în domeniul muncii şi 
relaţiilor de muncă se regăsesc în Convenţiile Or-
ganizaţiei Internaţionale a Muncii. Aceste proble-
me sunt abordate în Convenţia OIM nr. 111/1958 
„Privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de 
muncă şi exercitării profesiei”19, Convenţia OIM nr. 
117/1962 „Privind obiectivele şi normele de bază ale 
politicii sociale”20, Convenţia OIM nr. 100/1951 „Pri-
vind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru mas-
culină şi a mâinii de lucru feminină pentru o muncă 
de valoare egală”21.
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