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CPPEDAE  Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii
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Legea 5/2006  Legea nr. 5 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi din 9 
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Legea nr. 121/2012  Legea nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalităţii

Legea nr. 298/2012  Legea nr. 298 din 21 decembrie 2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru pre   
                                           venirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii 
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INTRODUCERE

Acest ghid este destinat membrilor şi angajaţilor din cadrul Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discri-
minării şi asigurarea egalităţii. Ghidul poate fi folosit la analiza şi cercetarea plângerilor care sunt depuse la 
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii de către petiţionari. 

Ghidul explică detaliat noţiunile-cheie ce ţin de plata egală pentru muncă egală sau pentru muncă de valoare 
egală între femei şi bărbaţi, bazându-se pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, standardele de 
nediscriminare elaborate în cadrul Uniunii Europene şi pe legislaţia Republicii Moldova. 

Capitolul 1 al ghidului conţine consideraţii introductive despre principiul plată egală, precum şi reglementările 
naţionale şi internaţionale privind principiul plată egală. În capitolul 2 sunt analizaţi angajaţii şi angajatorii ca 
subiecţi de drepturi şi obligaţii, sunt analizate restricţiile noţiunii de „salariat” din legislaţia naţională, precum 
şi momentul în care survine obligaţia angajatorului de a respecta principiul plată egală. Capitolul 3 analizează 
formele de discriminare directă şi de discriminare indirectă în care poate avea loc încălcarea principiului plată 
egală pentru muncă egală sau pentru muncă de valoare egală între femei şi bărbaţi. Ghidul evidenţiază fiecare 
element care este avut în vedere de către Consiliu când se examinează existenţa sau inexistenţa unei fapte 
de discriminare directă sau de discriminare indirectă. Capitolul 4 analizează problemele specifice care pot 
interveni la probarea cauzei în faţa CPPADAE sau în faţa instanţelor de judecată. 

Ghidul este însoţit de un şir de anexe care cuprind rapoartele relevante pe tema plăţii egale. Acestea mai 
conţin o listă legislaţiei naţionale relevante, a cazurilor relevante la CJUE, precum şi un glosar de termeni des 
utilizaţi la aplicarea acestui principiu.
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I. CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE DESPRE PRINCIPIUL 
PLATĂ EGALĂ

Principiul plată egală pentru muncă egală sau pentru muncă de valoare egală între femei şi bărbaţi este re-
glementat atât la nivel internaţional, cât şi regional şi naţional. La nivel internaţional şi regional, Organizaţia 
Internaţională a Muncii l-a consacrat încă din anii 1950. Principiul plată egală este, de asemenea, un principiu 
fundamental care a stat la baza Uniunii Europene. 

Următoarele texte internaţionale şi regionale prevăd acest principiu, şi anume:

•	Convenţia nr. 100 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (articolul 2) (1951) 
•	Tratatul de înfiinţare a Comunităţii economice europene (fostul articol 119, actualul articol 141) 
(1957)
•	Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (articolul 23 alin.(1)) (2009)
•	Directiva 75/117 privind aproximarea legilor statelor membre în ceea ce priveşte aplicarea principiu-
lui plată egală pentru femei şi bărbaţi (1975)
•	Directiva 2006/54 privind implementarea principiului egalităţii de şanse şi tratament între bărbaţi şi 
femei în domeniul angajării şi ocupării (2006)

În jurisprudenţa CJUE1 acest principiu este calificat ca:

•	având scop economic; 
•	având scop social, contribuie la progresul social şi la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă 
ale salariaţilor;
•	scopul economic este subordonat scopului social;
•	expresie a unui drept fundamental al omului.

La nivel naţional, Republica Moldova şi-a asumat mai multe obligaţii internaţionale de reglementare şi im-
plementare a principiului plată egală. La 23 martie 2000, Parlamentul a adoptat Hotărârea Parlamentului nr. 
610 din 1 octombrie 1999 prin care a ratificat Convenţia nr. 100 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind 
egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculină  şi  a  mâinii de lucru feminină, pentru o  muncă  de  va-
loare egală, întocmită la Geneva la 29 iunie 19512 .

De asemenea,  Republica Moldova a semnat şi ratificat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană3, care 
la art. 31 şi 32 lit. (f) conţine menţiuni cu privire la obligaţiile asumate pentru implementarea principiului 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Aso-
ciere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 (PNAAA)4 prevede implementarea 
Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 şi asigurarea monitorizării Planului de 
acţiuni pentru implementarea acestuia şi elaborarea unui nou document de politici în domeniul de asigurare 
a egalităţii între femei şi bărbaţi pentru perioada 2016-2020.

În legislaţia naţională a Republicii Moldova, principiul plată egală pentru muncă egală sau pentru muncă de 
valoare egală între bărbaţi şi femei a fost implementat în următoarele acte normative:

•	Codul muncii (articolul 10 alin. (2) lit. g şi articolul 128) - la reglementarea obligaţiilor angajatorului

•	Legea nr. 5 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi din 9 februarie 2006 
(articolele 10 şi 11) - la reglementarea obligaţiilor angajatorului. Nerespectarea acestui principiu este 
considerată drept acţiune discriminatorie din partea angajatorului Legea privind asigurarea egalităţii 

¹  C-43/75 Defrenne II [1976], C-50/96 Schröder [2000], C-149/77, Defrenne III. 
²  Hotărârea Parlamentului nr. 610 din 01.10.1999.  
³  Acordul de  Asociere  a  fost  semnat  la  27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia. Parlamentul Republicii Moldova a ratificat acest 
Acord prin  Legea  nr. 112 din 2 iulie 2014, promulgată prin Decretul Preşedintelui nr. 1237 din 8 iulie 2014. Acordul a fost ratificat de 
Parlamentul  European  la 13  noiembrie 2014.  Acordul a intrat  în vigoare la 1 iulie 2016, după finalizarea procedurii de ratificare de 
către fiecare  stat membru al  Uniunii Europene. Acordul  de  Asociere este disponibil la următorul link: http://www.mfa.gov.md/img
docs/Acordul-de-Asociere-RM-UE.pdf.

⁴ PNAAA 2014-2016 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014.
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nr. 121/2012 (articolul 7 alin. (2) lit. d) - nerespectarea principiului plată egală este considerată ca 
acţiune discriminatorie din partea angajatorului. Deşi articolul din Legea 121/2012 se referă explicit 
doar la plată egală pentru muncă egală, nu şi pentru muncă de valoare egală, în cazurile în care este 
sesizat CPPEDAE, acesta poate considera principiul în varianta sa extinsă, având în vedere prevederile 
celorlalte legi care completează Legea 121/2012.

CITATE RELEVANTE DIN JURISPRUDENȚA CJUE:

CJUE, C-43/75 Defrenne II [1976]:

9. că, pe de o parte, luând în considerare diferenţa dintre gradele de evoluţie înregistrate de legislaţia 
diferitelor state membre în domeniul social, articolul 119 urmăreşte să evite posibilitatea ca, în cadrul 
concurenţei intracomunitare, întreprinderile cu sediul în state care au pus efectiv în aplicare principiul 
egalităţii de remunerare să nu sufere un dezavantaj concurenţial în raport cu întreprinderile stabilite în 
state care nu au eliminat încă discriminarea salarială a lucrătorilor de sex feminin;

10. că, pe de altă parte, această dispoziţie face parte dintre obiectivele sociale ale Comunităţii, care 
nu se limitează la o uniune economică, ci trebuie să asigure în acelaşi timp, printro acţiune comună, 
progresul social şi să continue îmbunătăţirea constantă a condiţiilor de viaţă şi de muncă ale naţiunilor 
europene, astfel cum se subliniază în preambulul tratatului;

11. că această finalitate este accentuată prin includerea articolului 119 în ansamblul capitolului  
consacrat politicii sociale, a cărui dispoziţie preliminară, respectiv articolul 117, marchează „necesi-
tatea de a promova îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de muncă ale forţei de muncă, permiţând armo-
nizarea acestora în condiţii de progres”;

12. că această dublă finalitate, economică şi socială, arată că principiul egalităţii de remunerare reprez-
intă unul dintre fundamentele Comunităţii;

40. ...principiul egalităţii de remunerare prevăzut la articolul 119 poate fi invocat în faţa instanţelor 
naţionale şi că acestea au obligaţia de a asigura protecţia drepturilor pe care dispoziţia în cauză le  
conferă justiţiabililor, în special în cazul discriminărilor care izvorăsc în mod direct din dispoziţii legisla-
tive sau din convenţii colective de muncă, precum şi în cazul unei remunerări inegale a lucrătorilor de 
sex masculin şi a celor de sex feminin pentru aceeaşi muncă, efectuată în cadrul aceleiaşi unităţi sau al 
aceluiaşi serviciu, privat sau public. 

CJUE, C-50/96 Schröder [2000]:

57. Având în vedere această jurisprudenţă, trebuie să se concluzioneze că scopul economic urmărit de 
articolul 119 din Tratat, în particular eliminarea dezavantajelor concurenţiale dintre agenţii economici 
stabiliţi în state membre diferite, este secundar faţă de scopul social urmărit de aceeaşi prevedere, care 
constituie expresia unui drept fundamental.

CJUE, C-149/77, Defrenne III:

26. Curtea a statuat în mod repetat că respectarea drepturilor fundamentale ale omului este unul 
dintre principiile generale ale dreptului comunitar şi stă în sarcina sa să asigure respectarea acestuia.

27. Nu există niciun dubiu că eliminarea discriminării pe bază de sex este parte din acele drepturi  
fundamentale.

28. Mai mult, aceleaşi concepte sunt recunoscute de Carta Socială Europeană din 18 noiembrie 1961 
şi de Convenţia nr.111 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii din 25 iunie 1958 privind disciminarea în 
materie de angajare şi ocupare.
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II. SUBIECȚII DE DREPTURI ŞI OBLIGAȚII

Prin prisma principiului plată egală pentru muncă egală sau muncă de valoare egală, există subiecţi cu drep-
turi şi obligaţii care pot apărea în faţa CPPEDAE ca părţi la examinarea unei plângeri individuale. Aceştia sunt 
angajatul şi angajatorul.

Secţiunea 1. Angajat

În jurisprudenţa CJUE, prin „angajat” se are în vedere persoana care prestează muncă pentru şi sub conducerea 
unei alte persoane o perioadă de timp, în schimbul căreia primeşte o remuneraţie5.  

Legislaţia Republicii Moldova utilizează un termen mai restrâns, de „salariat”, care reprezintă persoana fizică, 
care prestează o muncă conform unei anumite specialităţi, calificări sau într-o anumită funcţie sau profesie, 
în schimbul unui salariu, în baza contractului individual de muncă (articolul 1 din Codul muncii, articolul 2 din 
Legea salarizării nr. 847 din 14.02.2002). 

Ceea ce ar trebui de luat în calcul atunci când la CPPEDAE sunt depuse plângeri privind plata egală este că, în 
practică, adesea sunt încheiate alte tipuri de contracte, cum ar fi contractul de prestări servicii, dar în esenţă 
reglementează nişte relaţii de muncă. Dacă CPPEDAE ar examina principiul de plată egală doar pentru preten-
ţiile care reies dintr-un contract de muncă clasic, care se referă exclusiv la „salariat”, poate pierde din vedere 
tipuri de relaţii de muncă care au la bază alte forme de contracte. Aceste forme precare de muncă devin 
din ce în ce mai frecvente în economiile dezvoltate. Chiar dacă nu au la bază un contract de muncă, ceea ce 
contează în aplicarea principiului plată egală este faptul că relaţiile de muncă între colaborator, prestator şi 
beneficiar se bazează pe prestarea unei munci, sub conducerea unei alte persoane, pe o perioadă de timp, în 
schimbul unei remuneraţii. Prin urmare, lucrătorii independenţi, pentru că nu se află în relaţii de subordonare 
faţă de client, nu sunt într-o poziţie similară cu salariaţii sau ceilalţi lucrători menţionaţi anterior. De aceea, 
este important ca CPPEDAE să le examineze plângerile la fel ca şi pe acelea iniţiate de salariaţi în cadrul unui 
contract de muncă.

Legea privind asigurarea egalităţii nr. 121/2012 (articolul 7 alin. (2) lit. d) şi Legea 5/2006 (articolul 10) au o 
aplicabilitate mai largă decât Codul muncii şi legislaţia în domeniul salarizării, care se referă exclusiv la sala-
riaţi. Prin urmare, atunci când aceste norme vor fi aplicate la cazuri concrete, CPPEDAE ar trebui să aibă în 
vedere şi celelalte tipuri de lucrători aflaţi pe poziţii de subordonare faţă de angajator la aplicarea principiului 
plată egală.

CITATE RELEVANTE DIN JURISPRUDENȚA CJUE:

CJUE, C-66/85 Lawrie-Blum [1986]:

16. Din moment ce libertatea de circulaţie a lucrătorilor constituie unul dintre principiile fundamentale 
ale Comunităţii, termenul „lucrător”, din articolul 48, nu poate fi interpretat diferit în funcţie de legea 
fiecărui stat membru, ci are un înţeles în dreptul comunitar. Din moment ce conceptul defineşte aria 
de acoperire a libertăţii fundamentale, conceptul de drept comunitar de „lucrător” trebuie interpretat 
de o manieră largă ...

17. Acest concept trebuie definit în armonie cu criteriile obiective care disting relaţiile de muncă prin 
referirea la drepturi şi obligaţii ale persoanele interesate. Caracteristica fundamentală a relaţiei de 
muncă, totuşi, este că pentru o anumită perioadă de timp persoana prestează muncă pentru şi sub 
conducerea unei alte persoane în schimbul căreia primeşte remuneraţie.

CJUE, C-256/01 Allonby [2004]:

71. Calificarea formală a unei persoane ca fiind lucrător angajat pe cont propriu conform legii naţionale 
nu exclude posibilitatea ca persoana să fie calificată ca lucrător în înţelegerea articolului 141(1) EC, dacă 
independenţa sa este fictivă, deghizând în realitate o relaţie de muncă în înţelegerea acelui articol.

⁵  C-66/85 Lawrie-Blum [1986].
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Secţiunea 2. Angajator

În potenţialele cazuri care pot fi iniţiate în faţa CPPEDAE privind principiul plată egală, angajatorii vor avea 
poziţia de pârâţi. Întrebarea care apare este în ce moment survine obligaţia angajatorului de a respecta 
principiul plată egală. Potrivit jurisprudenţei CJUE6, angajatorul are obligaţia de a respecta principiul plată 
egală şi acesta începe a intra în discuţie în anumite situaţii, şi anume:

•	Când plata se stabileşte prin lege;
•	Când plata se stabileşte prin contracte colective de muncă;
•	Când plata se face pentru munca efectuată în cadrul aceleiaşi entităţi sau serviciu, indiferent dacă 
este public sau privat;
•	Când obligaţia există în sarcina aceluiaşi angajator sau chiar în cazul în care angajatorii diferă, dar se 
poate identifica o sursă unică la baza stabilirii mărimii plăţii.  

De exemplu:

Angajatele Consiliului local care se ocupau de curăţenie (predominant femei) au obţinut în justiţie dreptul 
de a fi plătite egal cu angajaţii care se ocupau de grădinărit, strângerea gunoiului şi canalizare (predominant 
bărbaţi) şi aveau salarii mai mari. În această situaţie există obligaţia de respectare a principiului plată egală 
deoarece este vorba despre acelaşi angajator – Consiliul local.

După creşterea salariilor angajatelor respective, o parte din serviciul de curăţenie al Consiliului local a fost 
subcontractat unor firme private care au angajat fie foste angajate ale Consiliului, fie femei care nu lucra-
seră pentru Consiliul local; firmele private respective le plăteau salarii mai mici decât cele cu care fuseseră 
anterior comparate salariile personalului de curăţenie de la Consiliul local. În acest din urmă caz nu este 
vorba despre încălcarea principiului plată egală pentru muncă egală între femei şi bărbaţi deoarece angaja-
torii sunt diferiţi – firme private, respectiv Consiliul local. (C-320/00 Lawrence [2002])

Totuşi chiar în cazul unor angajatori diferiţi, dacă plăţile care se compară au o sursă unică, există obligaţia de 
respectare a principiului plată egală. Astfel, în subordinea Consiliului local pot fi atât firma publică de apă şi 
canalizare (care are o forţă de muncă predominant masculină), cât şi firma care se ocupă de parcuri şi spaţii 
verzi (care are o forţă de muncă predominant feminină). Chiar dacă vorbim despre entităţi diferite cu care 
s-a semnat contractul, acestea sunt în subordinea unei entităţi unice care le aprobă şi le asigură bugetul, 
inclusiv în ceea ce priveşte cheltuielile de personal. În această ultimă situaţie, vorbim despre existenţa obli-
gaţiei de a respecta principiul plată egală.

  
Potrivit Codului muncii al Republicii Moldova, regulile stabilite de acesta se aplică tuturor angajatorilor per-
soane fizice sau juridice din sectorul public, privat sau mixt care folosesc munca salariată (articolul 3 lit. d)). 
De asemenea, Legea salarizării nr. 847 din 14.02.2002 prevede că aceasta se aplică tuturor angajatorilor, indi-
ferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică (articolul 1). 

Fiecare angajator în parte are obligaţia de a respecta principiul plată egală pentru muncă egală sau pentru 
muncă de valoare egală între femei şi bărbaţi în relaţia cu propriii angajaţi. Prin urmare, ceea ce se compară 
sunt angajaţii care sunt sau, cel mult, au fost în relaţii de muncă la acelaşi angajator, nu angajaţi aflaţi în re-
laţii de muncă cu angajatori diferiţi. Ceea ce se compară sunt situaţiile angajaţilor aceluiaşi angajator, şi nu 
situaţiile angajaţilor cu aceleaşi funcţii la angajatori diferiţi. Principiul plată egală nu se aplică diferenţelor de 
salarizare care ar putea apărea la un moment dat între salariaţii unui angajator companie privată şi salariaţii 
unui angajator instituţie publică, deoarece suntem în prezenţa unor angajatori diferiţi (de exemplu, remu-
nerarea diferită a profesorilor pe oră în funcţie de cum lucrează - la o şcoală publică sau la o şcoală privată). 
Pentru aceleaşi motive, nu intră în aria de acoperire a principiului plată egală existenţa unor salarii minime 
diferite pentru sectorul privat, sectorul bugetar şi pentru funcţionari publici. Spre exemplu, cuantumul minim 
garantat al salariului în sectorul real începând cu 01.01.2016 este de 2100 de lei7, salariul de bază în sectorul 
bugetar porneşte de la 1000 de lei8 şi salariul de bază pentru funcţionarii publici începe cu 2200 de lei9.  

⁶  C-43/75 Defrenne II [1976], C-129/79 Macarthys [1980], C-96/80 Jenkins [1981], C-320/00 Lawrence [2002], C-256/01 
Allonby [2004].
⁷ Hotărârea de Guvern cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real nr. 165 din 09.03.2010.
⁸ Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 355 din 23.12.2005, Anexa nr. 1.
⁹ Legea privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nr. 48 din 22.03.2012, Anexa nr. 1.
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În plus, principiul plată egală se aplică exclusiv diferenţelor care apar între femei şi bărbaţi  angajaţi ai 
aceleiaşi firme, nu diferenţelor care apar în legătură cu alte criterii. De exemplu, situaţia în care aceeaşi firmă 
privată angajatoare plăteşte salarii mai mici pentru angajaţii din provincie faţă de angajaţii din Chişinău, 
în ciuda faptului că efectuează o muncă egală, deşi este o situaţie injustă şi se poate argumenta că este 
discriminatorie, totuşi exemplul nu intră în acoperirea principiului plată egală, deoarece nu este vorba despre 
o discriminare între femei şi bărbaţi.

De asemenea, este important de subliniat faptul că  principiul plată egală pentru muncă egală sau pentru 
muncă de valoare egală între femei şi bărbaţi nu ridică probleme de competitivitate între angajatori şi nu 
impune din exterior plafoane salariale sau anumite clasificări şi ierarhii de funcţii şi profesii. Dimpotrivă, prin-
cipiul plată egală dă o libertate semnificativă angajatorilor, deoarece presupune ca fiecare angajator în parte 
să stabilească anumite criterii obiective de evaluare şi clasificare a funcţiilor şi profesiilor în cadrul propriei 
activităţi, cu condiţia respectării principiului nediscriminării între femei şi bărbaţi. 

CITATE RELEVANTE DIN JURISPRUDENȚA CJUE:

CJUE, C-256/01 Allonby [2004]:

“45. [Principiul plată egală pentru femei şi bărbaţi] … poate fi invocat în faţa instanţelor naţionale, în 
particular în cazurile de discriminare care reies direct din prevederi legislative sau contracte colective 
de muncă, precum şi din cazuri în care munca se desfăşoară în aceeaşi instituţie sau serviciu, indiferent 
dacă este privat sau public (a se vedea, printre altele, cauza 43/75 Defrenne II [1976] ECR 455, paragraf 
40 şi cauza C-320/00 Lawrence and Others [2002] ECR I-7325, paragraf 17). 

46. Cu toate acestea, acolo unde diferenţele în condiţiile de salarizare a lucrătorilor care efectuează 
muncă egală sau muncă de valoare egală nu pot fi atribuite unei surse unice, nu există un organ re-
sponsabil pentru inegalitatea respectivă şi care ar putea să restabilească tratamentul egal. O astfel de 
situaţie nu se încadrează în articolul 141 alin.1 EC. Prin urmare, munca şi plata acelor angajaţi nu poate 
fi comparată pe baza acestei prevederi (Lawrence, paragraf 18).”
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III. COMPONENTELE DISCRIMINĂRII

Încălcarea principiului plată egală pentru muncă egală sau pentru muncă de valoare egală între femei şi 
bărbaţi poate fi întâlnit fie sub forma discriminării directe, fie sub forma discriminării indirecte. Vom parcurge 
mai jos fiecare element care este avut în vedere de către Consiliu când se examinează existenţa sau inexis-
tenţa unei fapte de discriminare directă sau de discriminare indirectă. Prin acest exerciţiu dorim să venim în 
sprijinul Consiliului prin evidenţierea felului cum se examinează aceste componente în cazurile privind prin-
cipiul plată egală. 

Din expunerea noastră, se poate observa că în cazurile care vizează principiul plată egală unele componente 
examinate la faptele de discriminare nu necesită o analiză specială, deoarece nu diferă de cazurile generale 
de discriminare, în timp ce alte componente ridică anumite particularităţi în această materie. În primul rând, 
nu necesită o analiză specială criteriul care stă la baza comportamentului pretins discriminatoriu şi legătura 
cu exercitarea unui drept prevăzut de lege. Astfel, din însăşi denumirea principiului reiese că toate cazurile 
examinate în această materie trebuie să vizeze criteriul sex şi că tratamentul diferit se face în legătură cu 
exercitarea dreptului la muncă, în particular la remunerarea muncii prestate. Aşadar, nu vom insista asupra 
acestor componente, ci doar le vom menţiona pentru a întregi testul îndeplinirii condiţiilor pentru existenţa 
discriminării directe, respectiv a discriminării indirecte. În al doilea rând, am identificat că necesită o atenţie 
specială componentele discriminării directe precum tratamentul diferit şi stabilirea elementelor de compa-
raţie, respectiv componentele discriminării indirecte precum criteriul aparent neutru şi impactul produs de 
dezavantajarea unei categorii de angajaţi în raport cu ceilalţi. Nu în cele din urmă, testul justificării obiective şi 
rezonabile se concretizează în cazurile care vizează principiul plată egală în contextul existenţei sau nu a unor 
criterii obiective care să stea la baza plăţii inegale, în mod particular a unui sistem de evaluare şi clasificare a 
funcţiilor şi profesiilor la nivelul angajatorului care să permită transparenţa şi verificarea respectării acestei 
condiţii legale. În cazul discriminării directe prin plată inegală pentru muncă de valoare egală, această evalu-
are se face adesea împreună cu examinarea comparabilităţii funcţiilor sau profesiilor.

Secţiunea 1. Discriminarea directă

1. PLATĂ INFERIOARĂ

Tratamentul diferit, drept condiţie ce trebuie îndeplinită la examinarea existenţei sau inexistenţei unei fapte 
de discriminare directă, ia forma remunerării inferioare a muncii prestate de către un angajat în comparaţie 
cu alt/alţi angajaţi; acest tratament diferit mai este denumit şi diferenţă salarială. 

În jurisprudenţa CJUE, definiţia “plăţii” constă în remuneraţia curentă sau viitoare, achitată în bani (cash) sau 
în natură, pe care angajatul o primeşte direct sau indirect în schimbul muncii sale de la angajator (Defrenne 
I). Legislaţia Republicii Moldova nu foloseşte termenul „plată”, ci termenii „salariu”, „remunerare”, „remune-
raţie” sau „retribuţie”. Codul muncii înţelege prin salariu orice recompensă sau câştig evaluat în bani, plătit 
salariatului de către angajator în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca prestată sau care 
urmează a fi prestată10.

În anul 2014, Curtea Supremă de Justiţie (în continuare, „CSJ”) a clarificat şi unificat abordarea juridică, stabi-
lind că prin „remuneraţie” se înţelege „atât salariul obişnuit care poate fi de bază sau minim, cît şi orice alte 
avantaje, plătite direct sau indirect în bani sau în natură, de către patron muncitorului pentru munca prestată 
de acesta din urmă”11. În aceeaşi recomandare, CSJ a statuat că principiul plăţii egale trebuie respectat, ceea 
ce înseamnă că fiecare componentă a salariului trebuie să corespundă principiului plată egală.

Recomandarea de mai sus, deşi nu are caracter obligatoriu, poate servi ca îndrumare şi pentru activitatea 
Consiliului şi este în concordanţă cu jurisprudenţa CJUE. Curtea a examinat cauze în care diferenţa la plată se 
înregistra nu atât din salariul obişnuit, care era plătit egal femeilor şi bărbaţilor care realizau o muncă egală, 
dar din bonusuri şi alte plăţi suplimentare. Astfel, Consiliul trebuie să privească mai departe de salariul obiş-
nuit sau salariul de bază şi să examineze dacă fiecare componentă a plăţii corespunde condiţiilor de egalitate 
între femei şi bărbaţi, de exemplu: 

¹⁰  Codul muncii, adoptat prin Legea nr. 154 din 28 martie 2003, articolul 128.
¹¹  CSJ, Recomandarea nr. 69 cu privire la aplicarea convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, 15.12.2014, http://
jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=107. 
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o salariu,
o indemnizaţii,
o plata pentru orele suplimentare,
o bonusuri,
o plăţi speciale,
o premii,
o concedii,
o per-diem pentru deplasări,
o compensaţii pentru participarea la instruiri,
o plăţi compensatorii în cazul concedierii sau al perioadelor în care nu este de lucru,
o pensii facultative.

(C-300/06 Voß [2007], C-333/97 Lewen [1999], C-12/81 Garland [1982], C-360/90 Bötel (1992), C-33/89 
Kowalska (1990), C-170/84 Bilka [1986], C-262/88 Barber [1990])

De exemplu:

Reducerea pro rata a unui bonus de Crăciun în cazul unei angajate, proportional cu perioada din anul re-
spectiv în care a fost în concediu de maternitate, reprezintă o încălcare a principiului plată egală pentru 
muncă egală sau muncă de valoare egală între femei şi bărbaţi, deoarece doar femeile se află în situaţia de 
a fi în concediu de maternitate. (C-333/97, Lewen [1999])

 
Structura salariului, reglementată prin Legea salarizării nr. 847 din 14.02.2002, este compusă din:

o salariul de bază (salariul tarifar, salariul funcţiei), 
o salariul suplimentar (adaosurile şi sporurile la salariul de bază) şi 
o alte plăţi de stimulare şi compensare12.

În sectorul bugetar, pe lângă aceste componente sunt prevăzute:

o suplimente la salariul de bază cu titlu de stimulare sau compensare;
o premii pentru rezultatele activităţii curente, precum şi un premiu conform rezultatelor acti-
vităţii anuale a unităţii bugetare;
o pe lângă drepturi salariale, personalul unităţilor bugetare beneficiază de ajutor material, 
acordat în mărimile şi în modul stabilite de prezenta lege13.

Funcţionarii publici mai beneficiază, pe lângă componentele din structura generală a salariului, 
de:

o sporul pentru grad de calificare, grad special şi rang diplomatic;
o sporul pentru performanţa colectivă a subdiviziunii/ autorităţii publice;
o premiul anual;
o suplimente de plată pentru munca suplimentară;
o premii unice14. 

De premii unice, precum şi de sporul pentru exercitarea unor funcţii de conducere15 pot beneficia şi ju-
decătorii, şi procurorii. Premiile unice se acordă tuturor cu ocazia unor sărbători speciale ale profesiei.  

2.  MUNCĂ EGALĂ SAU DE VALOARE EGALĂ

În cazurile care privesc principiul plată egală, comparaţia se face între funcţii sau profesii supuse examinării 
de către Consiliu. La discriminarea directă munca realizată în cadrul funcţiilor sau profesiilor examinate este 
fie muncă egală, fie muncă de valoare egală. Evaluarea a ceea ce înseamnă muncă de valoare egală ridică mai 
multe probleme pe care le vom puncta mai jos. 

¹²  Legea salarizării nr. 847 din 14.02.2002, articolul 4.
¹³  Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 355 din 23.12.2005, articolul 2. 
¹⁴  Legea privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nr. 48 din 22.03.2012, articolul 5.
¹⁵  Lege privind salarizarea judecătorilor şi procurorilor nr. 328 din 23.12.2013, articolul 3.
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„Muncă egală”

Evaluarea unor funcţii sau profesii ca reprezentând muncă egală presupune că acestea sunt identice, în sensul 
că au aceeaşi denumire, în consecinţă, aceleaşi atribuţii. Mai mult, plasarea în aceeaşi categorie profesională 
într-un contract colectiv de muncă sau altă reglementare presupune plată egală. În jurisprudenţa CJUE, prin 
„muncă egală” se înţeleg funcţii sau profesii identice în care sunt plasate persoane diferite16.

De exemplu,

există mai multe persoane angajate pentru profesia de casier într-o bancă, persoane de sex masculin şi per-
soane de sex feminin. Atâta timp cât este vorba despre aceeaşi profesie, cu aceleaşi atribuţii, munca trebuie 
să fie plătită egal, indiferent de negocierea care are loc la angajare.

Această regulă clară a cunoscut până acum în jurisprudenţa CJUE două variaţii, care au apărut în practică. În 
primul rând, chiar dacă persoanele prestează munca aferentă funcţiei sau profesiei respective în momente 
diferite de timp, nu sunt contemporane, vorbim totuşi despre muncă egală dacă este una şi aceeaşi funcţie 
sau profesie. 

De exemplu:

O femeie este angajată pentru profesia de asistent financiar la o bancă cu un anumit salariu. După jumăta-
te de an, banca angajează un bărbat pentru aceeaşi profesie. După o vreme, angajata află că primeşte un 
salariu mai mic decât al colegului ei, deşi fac aceeaşi muncă, au aceeaşi pregătire profesională şi exercită 
munca în aceleaşi condiţii.  

 
În al doilea rând, chiar dacă se compară cu o muncă de valoare inferioară, în condiţiile în care aceasta din 
urmă este plătită mai mult, trebuie să se respecte de asemenea principiul plată egală.

CITATE RELEVANTE DIN JURISPRUDENȚA CJUE:

CJUE, C-129/79 Macarthys [1980]:

11. ... Aria de acoperire a conceptului „muncă egală” care are în întregime un caracter calitativ prin 
faptul că nu se referă exclusiv la natura serviciilor în cauză, nu poate fi restricţionat prin introducerea 
cerinţei de contemporaneitate.

12. Totuşi, trebuie să se ţină cont de faptul că [...] nu se poate exclude posibilitatea ca o diferenţă de 
plată între doi angajaţi care ocupă acelaşi post în perioade diferite de timp să fie explicată prin opera-
rea unor factori care nu au legătură cu discriminarea pe criteriul sex. Aceasta este o chestiune privind 
fondul, care va fi decisă de instanţa naţională. 

14-15. … [în absenţa unui comparator masculin care să fie sau să fi fost angajat pe aceeaşi poziţie, adică în 
cazul unui “comparator masculin ipotetic”] este clar că [această situatie]… se va încadra la discriminarea 
indirectă sau deghizată, pentru a cărei constatare, aşa cum a explicat Curtea în hotărârea Defrenne citată 
mai sus, implică analiza comparativă a unor întregi ramuri de activitate şi prin urmare necesită, ca o condiţie 
prealabilă, elaborarea de către legiuitorul comunitar şi de către cel naţional a unor criterii de evaluare. 
Prin urmare, în cazuri de discriminare concretă care se încadrează în aria de acoperire a aplicării directe a 
articolului 119, comparaţiile trebuie să fie limitate la paralele ce pot fi făcute pe baza unor contracte con-
crete de muncă ce au fost îndeplinite de angajaţi de sexe diferite în cadrul aceleiaşi entităţi sau serviciu.

CJUE, C-381/99 Brunnhofer [2001]:

33. Este stabilit în mod clar în jurisprudenţă că prin conceptul de „plată” din articolul 119 al Tratatu-
lui şi din articolul 1 al Directivei se înţelege orice remunerare, în numerar sau în natură, prezentă sau  
viitoare, cu condiţia ca lucrătorul să o primească de la angajator, chiar şi indirect, în schimbul muncii 
sale...

¹⁶  CJUE, C-129/79 Macarthys [1980], C-381/99 Brunnhofer [2001], C-403/08 Murphy [2011].
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35. În ceea ce priveşte metoda folosită pentru compararea plăţii lucrătorilor în cauză pentru a de-
termina dacă principiul plăţii egale a fost respectat, iarăşi în conformitate cu jurisprudenţa, existenţa 
unei transparenţe reale permite o verificare efectivă numai dacă principiul se aplică fiecărui aspect al 
remunerării acordate bărbaţilor şi femeilor, excluzând evaluarea generală a întregii remuneraţii plătite 
lucrătorilor...

În legislaţia Republicii Moldova, chiar dacă este menţionat principiul plată egală pentru muncă egală (a se ve-
dea mai sus, punctul 1), nu este explicitat ce se înţelege prin muncă egală. Nici chiar CSJ, în Recomandarea nr. 
69 din 15.12.2014, nu face decât să afirme cu caracter declarativ principiul plată egală, fără a oferi o minimă 
ghidare în legătură cu aplicarea în practică a acestui principiu17. 

Prin urmare, va reveni în sarcina Consiliului ca atunci când va fi confruntat cu cazuri concrete să aplice legea si 
standardele de drepturi ale omului, inspirându-se eventual din jurisprudenţa europeană în domeniu. 

„Muncă de valoare egală”

Dacă evaluarea muncii egale este o sarcină relativ uşoară pentru Consiliu deoarece compară funcţii sau profe-
sii identice, evaluarea „muncii de valoare egală” ridică mai multe dificultăţi deoarece se compară funcţii sau 
profesii diferite. Este vorba despre funcţii sau profesii care nu au doar denumiri diferite, ci şi atribuţii diferite. 

Potrivit jurisprudenţei CJUE18, pentru a face evaluarea dacă munca prestată într-un caz este comparabilă cu 
celălalt caz, trebuie să se aibă în vedere o serie de factori precum: 

o natura muncii, adică a activităţilor derulate; 
o condiţiile de formare profesională necesare; 
o condiţiile de muncă. 

Criteriile de mai sus sunt preluate oarecum cu caracter general în legislaţia Republicii Moldova privind sa-
larizarea. Astfel, Legea salarizării indică faptul că pentru stabilirea salariului de bază se consideră norma de 
muncă (articolul 4 alineatul 2 din Legea salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002), iar la baza acesteia din urmă ar 
trebui să fie criterii obiective, precum calificarea, gradul de pregătire profesională şi competenţa salariatului, 
calitatea, gradul de răspundere pe care îl implică lucrările executate şi complexitatea lor. Pe lângă această pre-
vedere mai există un singur contract colectiv de muncă la nivel naţional care include o lista de criterii obiective 
pentru stabilirea plăţii muncii în mod nediscriminatoriu între bărbaţi şi femei. Este vorba despre Convenţia 
colectivă nr. 444 din 25.03.2016 (nivel de ramură) pe anii 2016-2020, de la nivelul Ministerului Educaţiei: „19. 
Plata muncii salariaţilor se efectuează în raport cu cantitatea, calificarea, competenţa profesională, vechimea 
în muncă, complexitatea lucrărilor ce revin postului ocupat”19. 

Aceste prevederi trasează condiţiile obiective, minimale care ar trebui să stea la baza stabilirii salariului, dar 
ele nu sunt suficiente în cazul în care vorbim despre efectuarea unei comparaţii între o funcţie sau profesie 
şi o altă funcţie sau profesie cu denumire şi atribuţii diferite. Cum poate demonstra o angajată de la serviciul 
curăţenie că munca pe care o prestează ea este de valoare egală cu cea prestată de colegii săi de la serviciul 
pază sau cu colegii săi de la serviciul canalizare? Mai mult, cum poate compara un judecător cele două profesii 
sau oricare alte două funcţii sau profesii pentru a ajunge la concluzia dacă acestea presupun sau nu muncă 
de valoare egală? 

În primul rând, o modalitate de evaluare poate fi în raport cu schemele de salarizare folosite de stat pentru 
funcţiile şi profesiile din sistemul bugetar. În Republica Moldova, gradele de salarizare sunt stabilite prin lege 
pentru fiecare funcţie sau profesie, în timp ce treptele de salarizare sunt acordate în anumite condiţii de  
vechime dacă sunt îndeplinite condiţiile de evaluare a performanţelor în funcţia sau profesia respectivă:  
Legea privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nr. 48  din  22.03.2012, Anexele 1 şi 2, şi Legea 
cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 355-XsVI  din  23.12.2005. Folosirea acestui sistem 
de referinţă poate oferi anumite indicii care să ajute la stabilirea unei prezumţii de discriminare, arătând mo-
dul în care în general sunt aşezate într-o ierarhie organizaţională anumite funcţii sau profesii. Aceasta nu va  
însemna în mod automat că aceeaşi ierarhie este justificată pentru compania X a cărei situaţie este exami-

¹⁷ CSJ, Recomandarea nr. 69 cu privire la aplicarea convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii din data de 15.12.2014, 
http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=107. 
¹⁸ CJUE, C-237/85 Rummler [1986], C-309/97 WGKK and others [1999], C-427/11 Kenny [2013].
¹⁹ Ministerul Educaţiei, Convenţia colectivă nr. 444 din 25.03.2016 (nivel de ramură) pe anii 2016-2020, Capitolul V, pct.19.
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nată într-un anumit caz în faţa Consiliului, dar ar trebui să ducă la stabilirea unui caz de discriminare prima 
facie. Ulterior, revine angajatorului reclamat să dovedească faptul că modul de organizare şi funcţionare al 
propriei companii justifică aplicarea altor criterii obiective, nediscriminatorii, care conduc la o altă clasificare a  
funcţiilor şi profesiilor la nivel intern.

De exemplu,

grila de salarizare bugetară clasifică profesia de Contabil în categoria de salarizare 10-15, în timp ce pro-
fesia Felcer veterinar (tehnic veterinar) este încadrată pe o treaptă inferioară, în categoria de salarizare 
9-13. Pentru o clinică veterinară privată, această clasificare ar putea să nu fie în concordanţă cu importanţa 
economică şi organizaţională pe care respectivul angajator o conferă celor două profesii. În acest caz, an-
gajatorul ar trebui să aibă deplina libertate de a clasifica şi salariza tehnicianul veterinar superior faţă de 
contabil dacă poate dovedi că decizia sa se bazează pe criterii obiective, indiferent dacă în clinica respectivă 
predomină bărbaţii ca tehnicieni veterinari, în timp ce femeile predomină în rândul contabilelor. Astfel, teh-
nicianul veterinar ar trebui să aibă atribuţii şi responsabilităţi mai mari, iar condiţiile de muncă să fie mai 
grele decât ale contabilei.

În al doilea rând, o altă modalitate de evaluare poate fi în raport cu Clasificatorul ocupaţiilor din Republi-
ca Moldova, aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei prin Ordinul Nr. 22 din 03.03.2014 
cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14). Caracterul juridic 
obligatoriu al acestui act se referă exclusiv la denumirile folosite ori de câte ori se cere indicarea ocupaţiei 
la completarea documentelor oficiale de către toţi angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi forma de 
organizare juridică, dacă îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova20. Aşadar, Clasificatorul 
nu impune angajatorilor un sistem de evaluare şi clasificare a funcţiilor şi profesiilor, ci doar denumirile 
ocupaţiilor pe care să le folosească în desemnarea funcţiilor şi profesiilor. Totuşi, el poate fi folosit şi ca un 
indicator al unei clasificări obişnuite a funcţiilor şi profesiilor, care însă poate fi combătut cu dovezi concrete 
de către angajator pornind de la organizarea şi funcţionarea propriei firme.

În al treilea rând, valoarea socială acordată unei profesii sau alteia ar putea servi ca indicator al unei ierarhii 
de principiu. La fel ca în cazurile precedente, chiar dacă în general, în societate, profesia de şofer este  
evaluată mai slab decât cea de secretară, este posibil ca într-o firmă anume şoferul să aibă nevoie de o pregă-
tire profesională mai avansată, să îi fie date atribuţii şi responsabilităţi mult mai mari, iar condiţiile de muncă 
să fie mai grele decât ale unei secretare. În acest caz, angajatorul are deplina libertate de a clasifica şi salariza 
superior şoferul faţă de secretară. 

De exemplu,

într-o agenţie de turism, şoferul de autocar trebuie să cunoască două limbi străine deoarece organizează 
tururi pentru clienţi din străinătate, lucrează zilnic cu circa 30-50 de persoane odată şi efectuează muncă 
de noapte, în weekend, în condiţii meteo defavorabile, pe când o secretară are nevoie doar de studii medii, 
lucrează program fix, la birou, în relaţie cu un număr mai mic de persoane, fără a interacţiona cu publicul şi 
fără a-şi asuma responsabilităţi pentru viaţa şi sănătatea clienţilor. Atâta timp cât angajatorul poate să arate 
că a avut la bază temeiuri obiective pentru care a făcut departajarea între cele două profesii, nu se încalcă 
principiul plată egală dacă şoferul de la firma respectivă este plătit mai bine decât secretara, chiar dacă în 
profesia de şofer sunt angajaţi mai degrabă bărbaţi, pe când pentru profesia de secretară sunt angajate mai 
degrabă femei.

Pe de altă parte, Consiliul trebuie să ţină cont de faptul că tocmai sistemele globale de clasificare a funcţiilor 
şi profesiilor, aşa cum este reglementat în sistemul bugetar din Republica Moldova, pot să ascundă anumite 
atitudini discriminatorii împotriva femeilor. Această ierarhizare pe baza importanţei fiecărei funcţii sau pro-
fesii în instituţia publică angajatoare ilustrează în unele situaţii modul în care, la nivel social, cultural, sunt 
valorizate mai mult profesiile ocupate preponderent de bărbaţi, pe când  profesiile ocupate preponderent de 
femei sunt devalorizate (de exemplu, profesia de poliţist sau ofiţer de armată, faţă de profesia de educatoare 
sau profesoară în învăţământul preuniversitar). Sistemele globale de clasificare a funcţiilor nu oferă transpa-
renţă în ceea ce priveşte criteriile care au stat la baza ierarhizării respective şi nu se poate verifica dacă aceste 
criterii au fost obiective.

²⁰ Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ordinul Nr. 22 din 03.03.2014 cu privire la aprobarea Clasificatorului 
ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), punctul 2.
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De exemplu,

în grila de salarizare bugetară, Personalul medical şi farmaceutic cu studii medii de specialitate, predomi-
nant feminin, este încadrat în categoria de salarizare 8-13, în timp ce Sportivul-instructor, predominant 
masculin, este încadrat în categoria de salarizare 9-16.

În timp ce modalităţile de evaluare prezentate mai sus pot să ofere indicii cu privire la existenţa unei 
discriminări, ducând la declanşarea prezumţiei de discriminare, ele nu reprezintă o evaluare propriu-zisă a 
funcţiilor efectuată de Consiliu. Nici Curtea Constituţională, într-o hotărâre recentă în care a examinat dife-
renţele salariale între funcţionarii publici angajaţi în sistemul judiciar şi cei din legislativ şi executiv, nu a făcut 
o analiză a naturii funcţiilor şi atribuţiilor între cele două categorii de funcţionari publici, ci mai degrabă s-a 
limitat la a compara denumirile funcţiilor21. În respectiva cauză, deşi denumirile funcţiilor comparate erau 
identice, atribuţiile şi responsabilităţile erau diferite, din prisma naturii diferite a competenţelor instituţiilor 
angajatoare. În acest caz, sistemul global de clasificare a funcţiilor, nechestionat de către Curte, şi-a dovedit 
limitele prin faptul că nu dwmonstrează care au fost factorii şi subfactorii avuţi în vedere în stabilirea unei 
anumite ierarhii. Vom detalia mai jos factorii şi sub-factorii recomandaţi de Comisia Europeană, pe care îi 
poate avea în vedere Consiliul dacă doreşte realizarea unei astfel de evaluări într-un caz privind principiul 
plată egală. 

În realitate, cel care se află în cea mai bună postură pentru a efectua această evaluare a funcţiilor şi clasifi-
care subsecventă este chiar angajatorul. El are toate informaţiile despre ce presupun activităţile desfăşurate 
în organizaţia sau întreprinderea sa, care sunt calificările necesare, care sunt responsabilităţile cele mai im-
portante pentru ciclul de muncă şi unde se prestează munca cea mai grea. Deşi în prezent, judecând după 
felul foarte general în care este reglementat principiul plată egală în legislaţia Republicii Moldova, nu există o 
obligaţie legală a angajatorului să îşi facă un proces de evaluare a funcţiilor şi profesiilor în cadrul firmei sale, 
implementarea unui astfel de sistem analitic de evaluare a funcţiilor ar putea fi singura modalitate eficientă 
de a se apăra într-un caz privind încălcarea principiului plată egală deoarece dovedeşte existenţa unor criterii 
obiective care au stat la baza unei clasificări a funcţiilor. Practica salariului negociat individual între angajator 
şi angajat înaintea semnării contractului de muncă permite în unele cazuri să apară diferenţe între salariul 
plătit unui salariat de sex masculin în comparaţie cu o salariată de sex feminin, angajaţi pentru a efectua o 
muncă egală sau de valoare egală. Lipsa unei raportări conştiente la principiul plăţii egale şi a unei scheme 
salariale clare şi nediscriminatorii în cadrul căreia să se desfăşoare negocierile privind salariul vulnerabilizează 
angajatorii în ipoteza unei eventuale plângeri privind încălcarea principiului plată egală obligatoriu prin lege, 
deoarece aceştia vor fi puşi în imposibilitatea de a dovedi că au avut criterii obiective pentru care au stabilit o 
diferenţă salarială între salariaţii de sex masculin şi salariatele de sex feminin.

Comisia Europeană recomandă folosirea sistemelor de evaluare a funcţiilor şi profesiilor pentru stabilirea 
plăţii. Din punct de vedere al implementării principiului plată egală, servesc mai bine acestei sarcini sistemele 
de clasificare a funcţiilor şi profesiilor bazate pe sistemul analitic, prin acordarea de puncte sau valoare eco-
nomică pentru diferiţi factori care compun funcţiile şi profesiile respective, faţă de sistemele globale, pentru 
motivele arătate mai sus. În plus, sistemele globale nu permit o măsurare detaliată a tuturor elementelor 
care compun funcţia sau profesia respectivă. În acelaşi timp, sistemele de clasificare a funcţiilor şi profesiilor 
bazate pe evaluarea acestora nu sunt lipsite de riscul de a perpetua inegalităţi de gen, dar procesul fiind 
mai transparent şi argumentat permite verificarea permanentă a felului în care alegerea unor factori pentru 
evaluare poate pune femeile în situaţii de dezavantaj.

Sistemul analitic de evaluare a funcţiilor ia în considerare diferiţi factori care compun funcţiile şi profesiile 
respective (aptitudini, responsabilităţi, efort şi condiţii de muncă). Vom detalia mai jos fiecare dintre cei patru 
factori în subfactori, după modelul Comisiei Europene:

1. Aptitudinile includ cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesarepentru îndeplinirea activităţilor 
aferente funcţiei sau profesiei, în trei domenii: cognitiv, psihomotor, comportamental. Aptitudi-
nile includ abilitatea de a interacţiona şi relaţiona cu diferite grupuri (intern: colegi, subordonaţi, 
supervizori; extern: clienţi, prestatori de bunuri şi servicii), abilităţi senzoriale şi fizice, cum ar 
fi dexteritatea, rapiditatea etc. Exemple de subfactori pentru aptitudini: cunoştinţe, abilităţi de 
relaţionare interpersonală, abilităţi de soluţionare a problemelor. 

²¹ Curtea Constituţională, Hotărâre privind controlul constituţionalităţii unor prevederi referitoare la salarizarea funcţionarilor 
publici din cadrul instanţelor judecătoreşti, 10.09.2013.
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2. Responsabilităţile pot să implice uneori: oamenii – de exemplu, sănătatea şi securitatea  
persoanei, coordonarea, supervizarea, colaborarea sau organizarea muncii; bunurile şi echipa-
mentul (maşinile, produsele şi instrumentele folosite în diferite etape ale procesului de mun-
că); informaţia; resursele financiare. Exemple de subfactori pentru responsabilităţi: lucrul cu  
oamenii, lucrul cu bunurile şi echipamentele, lucrul cu informaţia, lucrul cu resursele financiare.

3. Efortul este răspunsul angajatului la cantitatea de muncă pusă pe umerii lui. Exemple de 
subfactori pentru efort: efort mental şi psiho-social, efort fizic.

4. Condiţiile de muncă se referă la toate caracteristicile procesului de muncă şi la toate influ-
enţele de mediu care pot afecta persoana care aduce la îndeplinire sarcina de muncă. Exemple 
de subfactori pentru condiţiile de muncă: condiţii de mediu (fizice, psihologice, emoţionale), 
condiţii de mediu organizaţional (durata zilei de muncă, munca de noapte).

(European Commission Staff Working Document. Accompanying the document Report from the 
Commission to the Council of the European Parliament on the application of Directive 2006/54/
EC ... {COM(2013} 861 final} din 6.12.2013)

CJUE a statuat că sistemele de clasificare a funcţiilor trebuie să fie neutre din punct de vedere al genului22. 
Aceasta se traduce în câteva reguli de bază de care şi Consiliul ar trebui să ţină cont în examinarea cazurilor în 
domeniul plată egală pentru bărbaţi şi femei:

•	Atunci când pentru a determina mărimea plăţii se foloseşte un sistem de clasificare a funcţiilor şi 
profesiilor, acesta ar trebui să se bazeze pe aceleaşi criterii pentru bărbaţi şi femei şi să fie construit în 
aşa fel încât să excludă orice discriminare pe criteriul sex;
•	Criteriile de clasificare trebuie să corespundă atribuţiilor prevăzute în fişa postului;
•	Criteriile de clasificare nu trebuie să difere în funcţie de faptul dacă munca este îndeplinită de o 
femeie sau de un bărbat. De exemplu, dacă unul dintre criterii este efortul fizic, atunci acesta trebuie 
măsurat după un criteriu obiectiv care nu ţine de forţa fizică medie specifică angajaţilor care aparţin 
unui sex sau altuia. Nu este acceptabil ca modul de măsurare al efortului fizic să ducă la rezultatul că 
în cazul bărbaţilor munca presupune un efort fizic mai redus, pe când în cazul femeilor presupune un 
efort fizic mai mare.
•	La stabilirea sistemului de clasificare a funcţiilor şi profesiilor, folosirea unor criterii bazate pe forţa 
fizică, precum oboseala musculară şi încordarea fizică, este rezonabilă, cu anumite condiţii:

o să fie luaţi în calcul şi alţi factori relevanţi pentru funcţia respectivă, precum agilitatea, efortul 
mental, răspunderea;
o în măsura în care natura atribuţiilor funcţiilor sau profesiilor o permite, să fie luate în calcul 
şi aptitudinile pe care le au femeile în mod particular.

CITATE RELEVANTE DIN JURISPRUDENȚA CJUE:

CJUE, C-381/99 Brunnhofer [2001]:

43. ...pentru a determina dacă angajaţii efectuează aceeaşi muncă sau muncă de valoare egală, este 
necesar să se stabilească dacă, luând în considerare un număr de factori precum natura muncii, ce-
rinţele profesionale şi condiţiile de muncă, acele persoane pot fi considerate ca fiind într-o situaţie 
comparabilă...

44. Prin urmare, nu este suficient că angajaţii în cauză sunt clasificaţi în aceeaşi categorie profesională 
conform contractului colectiv de muncă aplicabil relaţiilor lor de muncă, nefiind suficient pentru a con-
cluziona că aceştia desfăşoară muncă egală sau muncă de valoare egală.

45. O astfel de clasificare nu exclude existenţa altor dovezi care să susţină această concluzie.

46. Această interpretare nu este compromisă de faptul că [...] contractul colectiv de muncă defineşte 
profesia din categoria profesională în cauză în termeni foarte generali.

²² CJUE, C-237/85 Rummler [1986], C-309/97 WGKK and others [1999], C-427/11 Kenny [2013].
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47. Din punct de vedere al probatoriului, indicaţiile generale stipulate în contractele colective trebuie 
întotdeauna să fie coroborate cu aspectele precise şi concrete ale activităţilor care sunt efectiv desfă-
şurate de către angajaţii respectivi.

48. Prin urmare, este necesar să apreciem, dacă atunci când un număr de factori sunt avuţi în consi-
derare, precum natura activităţilor aflate în sarcina fiecărui angajat în cauză, cerinţele profesionale 
necesare pentru desfăşurarea lor şi condiţiile de muncă în care se desfăşoară în mod efectiv activităţile 
respective, persoanele respective desfăşoară în fapt aceeaşi muncă sau o muncă comparabilă. 

CJUE, C-237/85 Rummler [1986]:

13. Reiese că principiul plată egală presupune în esenţă ca natura muncii ce trebuie să fie depusă să 
fie evaluată obiectiv, anume că munca egală sau munca de valoare egală trebuie să fie remunerată la 
fel, indiferent dacă este efectuată de un bărbat sau de o femeie. Atunci când se foloseşte un sistem de 
clasificare în determinarea plăţii, acel sistem trebuie să se bazeze pe criterii care nu diferă în funcţie 
de cine prestează munca - bărbat sau femeie - şi nu trebuie să fie organizat, în întregime, într-un mod 
care are efectul practic de a discrimina în general împotriva lucrătorilor care aparţin unui anumit sex.

14. În consecinţă, criteriile care corespund sarcinilor efectuate trebuie să îndeplinească cerinţele din 
articolul 1 al directivei atunci când sarcinile prin natura lor necesită un anumit efort fizic sau sunt grele 
din punct de vedere fizic. În diferenţierea plăţii, este în concordanţă cu principiul non-discriminării să 
se folosească un criteriu bazat pe efortul necesar care se depune pentru munca respectivă măsurat în 
mod obiectiv sau nivelul la care, evaluată în mod obiectiv, munca reprezintă muncă grea.

15. Chiar şi atunci când un criteriu particular, precum solicitarea asupra muşchilor, ar putea în prac-
tică să favorizeze lucrătorii de sex masculin, din moment ce se poate presupune că în general ei sunt 
mai puternici din punct de vedere fizic decât femeile lucrătoare, pentru a determina dacă este sau nu 
discriminatoriu trebuie să se considere contextul întregului sistem de clasificare a funcţiilor, ţinând 
cont de alte criterii care influenţează plata. Un sistem nu este neapărat discriminatoriu doar petru că 
unul dintre criteriile sale face referire la atributele care sunt preponderent întâlnite în cazul bărbaţilor. 
Pentru ca un sistem de clasificare a funcţiilor să fie non-discriminatoriu şi să se conformeze principiilor 
directivei, el trebuie totuşi să fie stabilit într-o aşa manieră încât să includă, dacă natura sarcinilor în 
cauză o permite, funcţii pentru care este atribuită o valoare egală şi pentru care se ţine cont de alte 
criterii în relaţia cu care femeile lucrătoare au o aptitudine anume.

CJUE, C-309/97 WGKK and others [1999]:

17. Pentru a determina dacă munca efectuată de persoane diferite este aceeaşi, este necesar să se 
stabilească dacă, având în vedere un număr de factori precum natura muncii, cerinţele profesionale şi 
condiţiile de muncă, acele persoane pot fi considerate într-o situaţie comparabilă...

18. Prin urmare, atunci când sarcini aparent identice sunt efectuate de diferite grupuri de persoane 
care nu au aceeaşi pregătire profesională sau calificare pentru practicarea meseriei lor, este necesar să 
se stabilească dacă, ţinând cont de natura sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinească fiecare grup, 
respectiv cerinţele profesionale pentru îndeplinirea sarcinilor şi condiţiile de muncă în care acestea se 
desfăşoară, grupurile diferite prestează  în fapt aceeaşi muncă în înţelesul articolului 119 din Tratat.

19. ... pregătirea profesională este doar unul dintre factorii care pot reprezenta o justificare obiectivă 
pentru plata diferită în cazul efectuării aceleiaşi munci...

CJUE, C-427/11 Kenny [2013]:

27. În această privinţă, Curtea a statuat deja, în mai multe rânduri, că, pentru a aprecia dacă lucrătorii 
efectuează aceeaşi muncă sau o muncă ce poate fi socotită de valoare egală, trebuie să se cerceteze 
dacă, luând în considerare un ansamblu de factori, precum natura muncii, condiţiile de formare pro-
fesională şi condiţiile de muncă, aceşti lucrători pot fi consideraţi ca aflânduse întro situaţie compara-
bilă (a se vedea Hotărârea din 11 mai 1999, Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse, 
C309/97, Rec., p. I2865, punctul 17, şi Hotărârea Brunnhofer, citată anterior, punctul 43).

28. Prin urmare, în cazul în care o activitate aparent identică este efectuată de grupuri diferite de 
lucrători care nu au aceeaşi pregătire sau calificare profesională pentru exercitarea profesiei, trebuie 
să se verifice dacă, luând în considerare elementele referitoare la natura sarcinilor care pot fi încred-
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inţate fiecăruia dintre aceste grupuri de lucrători, la condiţiile de formare profesională impuse pentru 
îndeplinirea lor şi la condiţiile de muncă în care acestea sunt efectuate, diferitele grupuri de lucrători 
menţionate efectuează aceeaşi muncă în sensul articolului 141 CE (Hotărârea Angestelltenbetriebsrat 
der Wiener Gebietskrankenkasse, citată anterior, punctul 18).

29. Astfel, formarea profesională nu constituie doar unul dintre factorii susceptibili să justifice în mod 
obiectiv o diferenţă între remuneraţiile acordate lucrătorilor care efectuează aceeaşi muncă. Aceasta 
figurează şi printre criteriile care permit să se verifice dacă lucrătorii efectuează sau nu efectuează 
aceeaşi muncă (Hotărârea Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse, citată anterior, 
punctul 19).

3.  PE CRITERIUL SEX

Principiul plată egală pentru muncă egală sau muncă de valoare egală între femei şi bărbaţi se aplică exclu-
siv când este vorba despre pretinse inegalităţi la remunerarea muncii între femei şi bărbaţi.

4.  PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI LA REMUNERAREA MUNCII

Dreptul la remunerarea muncii este prevăzut de Codul muncii şi reprezintă o parte de bază a dreptului la 
muncă.

5.  FĂRĂ O JUSTIFICARE OBIECTIVĂ ŞI REZONABILĂ

Această condiţie se aplică diferit după cum este vorba despre muncă egală sau muncă de valoare egală. În pri-
mul rând, pentru cazurile de muncă egală, angajatorul va fi chemat să dovedească faptul că diferenţa salarială 
se datorează unor aspecte obiective, care nu au legătură cu discriminarea. Scopul urmărit trebuie să fie unul 
legitim, iar mijloacele de aducere la îndeplinire să fie adecvate şi proporţionale. 

De exemplu,

diferenţa salarială care a apărut între doi casieri de sex diferit angajaţi la aceeaşi bancă se datorează faptu-
lui că bărbatul a efectuat ore suplimentare, în timpul programului de lucru, pentru a suplini absenţa unei 
colege aflate în concediul de odihnă; femeia nu a efectuat astfel de muncă suplimentară, deşi avea posi-
bilitatea să o facă, fără restricţii direct sau indirect discriminatorii pe criteriul sex. Într-o astfel de situaţie, 
faptul că angajatul de sex masculin este plătit mai mult urmăreşte un scop legitim, respectiv remunerarea 
muncii suplimentare prestate; modalitatea prin care s-a făcut diferenţierea este adecvată şi proporţională 
deoarece angajatorul a dat posibilitate ambilor angajaţi să opteze pentru efectuarea orelor suplimentare, 
în timpul programului de lucru, pe o perioadă limitată de timp, şi a remunerat proporţional cu orele lucrate 
efectiv în plus.

Un alt exemplu

în care diferenţa de plată urmăreşte un scop legitim este cazul în care un angajator plăteşte un bonus pentru 
creşterea copiilor aflaţi în întreţinerea tuturor angajaţilor, indiferent de sex. Atunci când la acelaşi angajator 
lucrează ambii parteneri dintr-un cuplu, angajatorul alege să plătească doar femeii angajate bonusul re-
spectiv, nu şi bărbatului angajat. Chiar dacă are loc o diferenţiere între o femeie şi un bărbat, aceasta urmă-
reşte un scop legitim, respectiv sprijinirea familiilor cu copii în întreţinere – bonusul se acordă per familie, 
pentru copii, nu per angajat. Faptul că s-a ales dintr-un cuplu acordarea bonusului femeii, şi nu bărbatului, 
este o măsură adecvată deoarece nu se putea face decât o plată, nu două. Măsura este proporţională deoa-
rece în final familia angajatului de sex masculin primeşte plata respectivă, prin intermediul femeii angajate. 

Pe de altă parte, pot exista situaţii în care scopul urmărit nu este legitim sau aducerea sa la îndeplinire nu se 
face prin modalităţi adecvate şi proporţionale.
 

De exemplu,
neacordarea unui bonus de loialitate angajatelor care s-au aflat pe parcursul anului în concediu de maternitate 
nu poate fi o măsură justificată şi obiectivă deoarece angajatorul nu poate dovedi că urmăreşte un scop legi-
tim. Scopul urmărit prin acordarea unui bonus de loialitate justifică acordarea sa tuturor angajaţilor, pentru a 
rămâne la acel angajator şi a nu pleca la concurenţă. Or acest scop există în cazul tuturor angajaţilor contrac-
taţi, indiferent dacă unii dintre ei au contractul de muncă suspendat pe perioada concediului de maternitate.
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De exemplu,

acordarea tichetelor de creşă doar angajatelor de sex feminin care au copii în întreţinere, nu şi angajaţilor 
de sex masculin care au copii în întreţinere reprezintă un tratament diferit care, deşi poate urmări un scop 
legitim, nu este proporţional. Angajatorul poate susţine că acordarea tichetelor de creşă vizează susţinerea 
specială a angajatelor de sex feminin. Deoarece în societatea moldovenească, într-un cuplu, femeile sunt 
cele care îşi asumă în mod predominant creşterea şi îngrijirea copiilor de vârste mici, în lipsa unor servicii 
de creşă convenabile, acestea aleg să îşi prelungească absenţa din câmpul muncii până când copiii împlinesc 
vârsta de 2-3 ani. Prin acordarea tichetelor de creşă exclusiv acestor angajate angajatorul urmăreşte reve-
nirea mai rapidă la locul de muncă a acestor angajate. Pe de o parte, angajatorul poate susţine că nevoia 
nu se susţine în cazul angajaţilor de sex masculin ai angajatorului respectiv, deoarece cel mai probabil ei nu 
vor fi în situaţia de a-şi pune problema să îşi prelungească absenţa din câmpul muncii deoarece partenerele 
lor îşi vor asuma cel mai probabil acest rol. Pe de altă parte, dacă privim acordarea tichetelor de creşă din 
perspectiva unui beneficiu suplimentar la salariu pentru cei care au copii mici în întreţinere, atunci exclude-
rea totală a bărbaţilor care au copii mici în întreţinere reprezintă o măsură disproporţionată, pentru simplul 
fapt că pot exista printre aceştia bărbaţi care îşi asumă rolul principal de îngrijire (fie sunt părinţi singuri, fie 
este o alegere personală, fie soţiile sunt plecate peste hotare etc).

În al doilea rând, pentru cazurile de muncă de valoare egală, angajatorul se va apăra probabil invocând faptul 
că, în realitate, cele două funcţii sau profesii sunt de valoare diferită şi prin urmare acesta este motivul obiec-
tiv pentru care există diferenţierea salarială dintre ele. În această situaţie, îi revine angajatorului să demon-
streze care sunt factorii şi subfactorii care departajează cele două funcţii sau profesii în contextul concret al 
organizaţiei în cauză. A se vedea discuţia de mai sus de la subsecţiunea „Muncă de valoare egală”.

Un alt motiv invocat de unii angajatori pentru a justifica diferenţa salarială, în cazul profesiilor diferite, dar 
care implică muncă de valoare egală, este preţul pieţei. Acesta nu poate fi un motiv justificat în toate cazurile, 
ci doar atunci când este vorba despre anumite profesii, pentru care angajatorii dovedesc că numărul candida-
ţilor este limitat, în aşa fel încât angajatorii trebuie să facă o ofertă financiară specială pentru a putea ocupa 
poziţia respectivă.

CITATE RELEVANTE DIN JURISPRUDENȚA CJUE:

CJUE, C-381/99 Brunnhofer [2001]:

67. Mai mult, criteriile avansate de către angajator pentru a explica inegalitatea trebuie să corespundă 
nevoilor reale ale companiei, să fie adecvate pentru atingerea obiectivelor urmărite şi să fie necesare 
pentru atingerea lor (cauza 170/84 Bilka [1986] ECR 1607, paragraf 36). 

68. … angajatorul poate să explice în mod valid diferenţa de salarizare, în particular prin circumstanţe 
care nu au fost avute în vedere în contractul colectiv de muncă aplicabil angajaţilor în cauză, cu condiţia 
ca aceste circumstanţe să constituie motive obiective justificate, fără legătură cu orice discriminare 
bazată pe sex, în conformitate cu principiul proporţionalităţii.

72. În cazul plăţii calculate pe unitate de timp, este esenţial ca angajatorul să poată ţine cont de produc-
tivitatea angajaţilor şi, în consecinţă, de capacitatea lor individuală de muncă.

73. … atunci când unitatea de măsură este aceeaşi pentru două grupuri de lucrători care efectuează 
aceeaşi muncă pe unităţi de producţie, principiul plată egală nu interzice ca lucrătorii să primeas-
că plată diferită dacă aceasta se datorează productivităţii individuale diferite (a se vedea Royal  
Copenhagen, citat mai sus, paragraf 21). 

75. [interpretarea de mai sus nu trebuie să anuleze regula conform căreia plata egală sau de 
muncă egală] un astfel de termen este definit pe baza criteriilor obiective, care nu includ factorul  
esenţialmente subiectiv şi variabil al productivităţii fiecărui angajat privit individual.

76. [în cazul muncii plătite pe unitate de timp]… circumstanţele legate de persoana angajatului care nu 
puteau fi determinate obiectiv la momentul angajării persoanei, dar au apărut pe parcursul desfăşură-
rii activităţii, precum capacitatea personală sau productivitatea sau calitatea muncii prestate de către 
angajat, nu pot fi folosite de către angajator pentru a justifica fixarea, chiar de la momentul începerii 
relaţiei contractuale de muncă, a unei plăţi diferite în comparaţie cu plata unui coleg de sex opus care 
efectuează o muncă identică sau comparabilă.
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77. …un angajator nu poate plăti un salariu inegal pe baza productivităţii sau a calităţii muncii prestate 
în efectuarea sarcinilor stabilite iniţial, cu excepţia cazului când angajatorul conferă sarcini diferite  
angajatului respectiv, de exemplu, prin mutarea lui pe alt post deoarece nu confirmă aşteptările. …

78. …Deşi pregătirea profesională este un criteriu valid nu numai pentru stabilirea dacă angajaţii 
efectuează aceeaşi muncă, dar şi o justificare obiectivă pentru o diferenţă de plată oferită angajaţilor 
care efectuează o muncă comparabilă, […] deoarece este un factor care este cunoscut obiectiv la  
momentul angajării respectivei persoane, în timp ce performanţa la locul de muncă poate fi evaluată  
numai subsecvent şi pe cale de consecinţă nu poate să constituie un motiv adecvat pentru un trata-
ment inegal care se manifestă chiar de la angajarea persoanelor în cauză.

CJUE, C-109/88 Danfoss [1989]:

18. În ceea ce priveşte, în primul rând, criteriul mobilităţii, [înţeles ca] ... dorinţa de a lucra alte ore [de-
cât programul normal de lucru]... În aplicarea criteriului mobilităţii angajatorul face o evaluare globală 
a calităţii muncii prestate de angajaţii săi. În acest scop, el ţine cont, în particular, de entuziasmul lor 
pentru muncă, simţul de iniţiativă şi volumul de muncă depus.

19. În aceste circumstanţe, o distincţie trebuie să fie făcută dacă criteriul mobilităţii este aplicat ca retri-
buire a calităţii muncii prestate de angajat sau este folosit ca să retribuiască adaptabilitatea angajatului 
la orele de lucru variabile şi la diferitele locuri de muncă.

20. În primul caz, criteriul mobilităţii este în mod clar în întregime neutru din punct de vedere al sexului. 
Dacă este aplicat în mod sistematic în dezavantajul femeilor aceasta nu poate fi decât pentru că anga-
jatorul l-a aplicat în mod incorect. Este de neconceput ca în general calitatea muncii prestate de femei 
să fie mai puţin bună. Prin urmare, angajatorul nu poate să justifice criteriul mobilităţii, astfel înţeles, 
atunci când aplicarea sa dovedeşte că acesta funcţionează în mod sistematic în dezavantajul femeilor.

21. Situaţia este diferită în al doilea caz. Dacă este înţeles ca acoperind adaptabilitatea angajatului la 
orele de lucru variabile şi la locurile de muncă variabile, criteriul mobilităţii ar putea de asemenea să 
funcţioneze în dezavantajul femeilor angajate, care nu pot să-şi organizeze timpul de lucru la fel de fle-
xibil ca bărbaţii deoarece responsabilităţile casnice şi familiale le revin cel mai frecvent.

22. ... Totuşi angajatorul poate să arate că practica în materie de salarizare este justificată de factori 
obiectivi care nu au nicio legătură cu orice formă de discriminare pe criteriul sex... Acele consideraţii se 
aplică în cazul practicii salariale care remunerează în mod special adaptabilitatea angajatului la orele de 
lucru variabile şi diferitele locuri de muncă. Angajatorul poate să justifice remunerarea acestei adapta-
bilităţi prin arătarea faptului că aceasta este importantă pentru îndeplinirea anumitor sarcini atribuite 
de angajator.

23. În al doilea rând, în ceea ce priveşte criteriul pregătirii profesionale, nu este exclus că ar putea să 
funcţioneze în dezavantajul femeilor în condiţiile în care acestea au mai puţine oportunităţi de pregătire 
profesională decât bărbaţii sau au beneficiat mai puţin de aceste oportunităţi. Cu toate acestea … an-
gajatorul poate justifica remunerarea pregătirii profesionale speciale prin arătarea faptului că aceasta 
este importantă pentru îndeplinirea anumitor sarcini atribuite de angajator.

24. În al treilea rând, în ceea ce priveşte criteriul vechimii în muncă, nu poate fi exclus, ca şi în cazul 
pregătirii profesionale, că ar putea presupune un tratament mai puţin avantajos al femeilor în compa-
raţie cu bărbaţii în condiţiile în care femeile au intrat pe piaţa muncii mai recent decât bărbaţii şi suferă 
o întrerupere a carierei mai frecvent decât aceştia. Cu toate acestea, în condiţiile în care vechimea în 
muncă merge mână în mână cu experienţa şi în condiţiile în care experienţa ajută în general angajatul 
să îşi îndeplinească mai bine sarcinile, angajatorul este liber să o retribuie fără a fi nevoie să mai dove-
dească importanţa ei pentru îndeplinirea anumitor sarcini atribuite de angajator.

Secţiunea 2. Discriminarea indirectă

1. CRITERIU APARENT NEUTRU

Prima condiţie în examinarea existenţei sau inexistenţei unei fapte de discriminare indirectă se transpune 
în cazurile privind principiul plată egală în faptul că diferenţa salarială plătită de angajator survine dintr-o 
anumită componentă a salariului care este accesibilă aparent tuturor angajaţilor, indiferent de sex. Adesea 
este vorba despre o plată pentru o anumită activitate la care au, în principiu, acces toţi angajaţii sau despre o 
condiţie care, la prima vedere, nu are legătură cu sexul persoanei.



21

De exemplu,

plata diurnei pentru deplasările efectuate de angajaţi în interes de serviciu la partenerii de afaceri din străi-
nătate reprezintă un criteriu aparent neutru pe baza căruia se plătesc în plus doar angajaţii care îndeplinesc 
această condiţie.

De exemplu,

plata de ore suplimentare pentru munca suplimentară efectuată noaptea, în afara programului de lucru, 
pentru repararea unui server care trebuie să fie în funcţiune în timpul zilei, sau plata de ore suplimentare 
aferente perioadei de timp din weekend în care angajaţii optează pentru participarea la un training de per-
fecţionare.

De exemplu,

plata unui spor pentru vechime în muncă în cazul profesiei de pilot de aviaţie reprezintă un criteriu aparent 
neutru pe baza căruia se plătesc în plus doar angajaţii care îndeplinesc această condiţie.

2. DEZAVANTAJAREA UNEI CATEGORII DE ANGAJAŢI ÎN RAPORT CU CEILALŢI

Îndeplinirea acestei condiţii este esenţială pentru constatarea unei fapte de discriminare indirecte, iar acest 
lucru este valabil şi în cazurile privind plata inegală între femei şi bărbaţi. Ceea ce trebuie să se dovedească 
este impactul disproporţionat pe care îl are măsura aparent neutră asupra angajatelor de sex feminin în com-
paraţie cu angajaţii de sex masculin. Vă propunem o evaluare a fiecărui criteriu aparent neutru de mai sus 
pentru a vedea dacă are un impact disproporţionat asupra femeilor.

Astfel, în primul caz, este posibil să se înregistreze o diferenţă salarială între femei şi bărbaţi bazată pe această 
plată suplimentară, a diurnei şi a orelor suplimentare, pentru deplasările externe în interesul firmei. Prezenţa 
acestei situaţii s-ar putea explica prin faptul că deplasările externe presupun aflarea mai multe zile în depla-
sare, ceea ce atrage absenţa angajatelor de sex feminin din mediul familial; într-o societate preponderent  
patriarhală, femeile sunt cele care îşi asumă în mod preponderent responsabilităţile aferente muncii  
domestice, inclusiv îngrijirea copiilor. În cazul în care este vorba despre mame singure care au copii în  
întreţinere, acest lucru se resimte şi mai pregnant; în societatea moldovenească, copiii sunt încredinţaţi  
pentru creştere şi îngrijire preponderent mamelor, în cazul în care cuplul se separă. Desigur, o alternativă  
pentru familiile care nu se pot baza pe ambii părinţi pentru creşterea şi îngrijirea copiilor este contractarea 
unor servicii de îngrijire, dar acestea sunt mai puţin disponibile pe timpul nopţii sau implică achitarea unor 
costuri semnificative pentru angajatele care trebuie să plece câteva zile întregi în deplasare.

În al doilea caz, este posibil să se înregistreze o diferenţă salarială între femei şi bărbaţi bazată pe această plată 
suplimentară pentru munca suplimentară efectuată noaptea pentru aceeaşi explicaţie ca cea de mai sus, cu 
precizarea că este vorba despre absenţa de acasă a angajatelor pe timpul nopţii, cu revenirea dimineaţa la 
domiciliu.

În al treilea caz, este posibil să se înregistreze o diferenţă salarială între femei şi bărbaţi bazată pe faptul că 
în Republica Moldova, doar relativ recent femeile au început să ocupe postul de pilot de aviaţie, acesta fiind 
până acum o profesie ocupată preponderent de bărbaţi. Prin urmare, de sporul de vechime vor profita, cel 
puţin pentru o perioadă de timp, exclusiv bărbaţii.

3. PE CRITERIUL SEX

Principiul plată egală pentru muncă egală sau muncă de valoare egală între femei şi bărbaţi se aplică exclusiv 
când este vorba despre pretinse inegalităţi la remunerarea muncii între femei şi bărbaţi.

4. PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI LA REMUNERAREA MUNCII

Dreptul la remunerarea muncii este prevăzut de Codul muncii şi reprezintă o parte de bază a dreptului la 
muncă.

5. FĂRĂ O JUSTIFICARE OBIECTIVĂ ŞI REZONABILĂ

Această condiţie ocupă o poziţie esenţială în examinarea dacă o faptă este discriminare directă sau indirec-
tă. Angajatorul se apără dovedind că a avut motive obiective pentru care a dispus aplicarea măsurii aparent  
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neutre, iar Consiliul trebuie să verifice dacă aceste motive sunt legitime, dacă măsura este adecvată pentru 
îndeplinirea lor şi dacă este proporţională, adică dacă existau modalităţi mai puţin restrictive prin care să se fi 
atins scopul propus fără a se exclude angajatele de sex feminin de la accesarea plăţii suplimentare respective. 
Vom examina pe rând fiecare măsură prezentată mai sus.

În primul caz, care priveşte plata diurnei şi a orelor suplimentare pentru deplasările externe, angajatorul 
poate să dovedească faptul că în calendarul întâlnirilor de afaceri al firmei există programate întâlnirile 
respective cu clienţii din străinătate, care sunt esenţiale pentru realizarea obiectivelor de afaceri ale firmei. 
Aceste motive reprezintă obiective legitime urmărite de angajator. Se pune în continuare întrebarea: 
în ce măsură plata diurnei şi a orelor suplimentare reprezintă o modalitate adecvată şi proporţională de 
remunerare a acestor deplasări externe la client? În primul rând, plata diurnei este prevăzută de lege şi 
urmăreşte acoperirea cheltuielilor pe care le face angajatul cu deplasarea – hotel, mese, transport; dacă ea 
corespunde cuantumului legal sau măcar nivelului de cheltuieli ocazionate de o deplasare în respectiva ţară, 
fără a fi într-un cuantum semnificativ mai mare, atunci plata diurnei este o măsură adecvată şi proporţională. 
În al doilea rând, plata orelor suplimentare trebuie să se facă în continuare pentru orele efectiv lucrate de 
către angajat; ea nu poate să urmărească să recompenseze angajatul pentru absenţa din mediul familial. 
În cazul în care se plătesc mai multe ore suplimentare decât cele efectiv lucrate peste programul de lucru, 
atunci Consiliul ar putea reţine că pentru acea parte din plată măsura nu este adecvată şi proporţională, ci 
defavorizează în mod nejustificat angajatele care se găsesc în situaţia practică de a nu efectua deplasări în 
egală măsură cu colegii lor de sex masculin deoarece ele trebuie să petreacă mai mult timp acasă pentru a 
îngriji de familie şi gospodărie.

În al doilea caz, angajatorul poate să îşi justifice decizia de a organiza reparaţiile pe timpul nopţii deoarece în 
timpul programului de lucru serverul trebuie să fie operaţional. Din acest punct de vedere, măsura urmăreşte 
un obiectiv legitim şi poate fi adecvată. Rămâne întrebarea dacă măsura este şi proporţională; Consiliul 
urmează să constate dacă din dovezile prezentate la dosar se poate sau nu trage concluzia că reparaţiile 
puteau fi în mod real organizate de o altă manieră, în aşa fel încât să permită întoarcerea angajatelor la 
domiciliu în timp util pentru a se achita de responsabilităţile familiale (eventual organizarea reparaţiilor în 
mai multe reprize, şi nu pe toată durata nopţii). Pe de altă parte, faptul că este vorba despre câteva nopţi la 
rând şi că angajatele revin la domiciliu dimineaţa putând prelua  atunci  responsabilităţile familiale, ar putea 
să conducă spre concluzia că nu este o măsură disproporţionată.

În al treilea caz, angajatorul ar putea să motiveze că sporul de vechime de 15% pentru piloţii de aviaţie 
care au peste 10 ani în branşă are în vedere recompensarea efortului lor îndelungat într-o profesie foarte 
solicitantă pentru organismul angajatului. Deşi acest motiv ar putea fi unul obiectiv, iar măsura s-ar putea 
dovedi chiar adecvată în contextul profesiei, Consiliul va trebui să examineze dacă măsura este proporţională. 
În acest sens, Consiliul ar putea să întrebe cum s-a ales termenul de 10 ani de la care să se înceapă aplicarea 
măsurii; înainte de acest termen nu intervine, într-o proporţie mai mică, suprasolicitarea organismului astfel 
încât să atragă nevoia de a recompensa în mod proporţional şi această suprasolicitare? O astfel de adresare 
în trepte a unei nevoi apărute la angajaţi ar putea să acopere şi angajatele de sex feminin care ocupă profesia 
respectivă doar de 3-5 ani, fără a implica aşteptarea unei durate atât de lungi de timp pentru a avea acces la 
o plată suplimentară oferită pentru următorii ani exclusiv bărbaţilor. 

CITATE RELEVANTE DIN JURISPRUDENȚA CJUE:

CJUE, C-427/11 Kenny [2013] – egalitate de remunerare între lucrătorii de sex masculin şi cei de sex feminin; 
discriminare indirectă; justificare obiectivă.

37. Justificarea prezentată trebuie să fie întemeiată pe un scop legitim. Mijloacele alese pentru atin-
gerea scopului menţionat trebuie să fie apte şi necesare să conducă la acest rezultat (Hotărârea din 3 
octombrie 2006, Cadman, C17/05, Rec., p. I9583, punctul 32 şi jurisprudenţa citată).

38. Contrar a ceea ce instanţa de trimitere pare să admită, nu este vorba, aşadar, despre a justifica 
nivelul remuneraţiei plătite fiecăruia dintre grupurile de referinţă şi nici despre a justifica încadrarea 
lucrătorilor întrun grup sau altul, ci mai degrabă despre a justifica diferenţa de remunerare în sine.

39. Astfel, în conformitate cu jurisprudenţa constantă a Curţii, diferenţa de remunerare este cea care 
trebuie justificată prin factori obiectivi, străini de orice discriminare pe motive de sex (a se vedea în 
special Hotărârea Brunnhofer, citată anterior, punctul 30, şi jurisprudenţa citată).

40. Cu toate acestea, este necesar să se arate că, atunci când este vorba despre o discriminare  
indirectă, sursa diferenţei de remunerare poate fi diferită, iar justificarea unei asemenea diferenţe 
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poate fi şi ea diferită şi se poate raporta astfel la o dispoziţie naţională, la o convenţie care are drept 
scop să reglementeze în mod colectiv munca salariată sau chiar la o practică sau la o acţiune unilaterală 
a unui angajator cu privire la personalul pe care îl angajează.

44. În această privinţă, este necesar să se amintească faptul că o comparaţie nu este relevantă atunci 
când se referă la grupuri alcătuite în mod arbitrar, astfel încât unul să cuprindă cu preponderenţă femei, 
iar celălalt cu preponderenţă bărbaţi, pentru a se ajunge, prin comparaţii succesive, la alinierea remu-
neraţiilor grupului alcătuit cu preponderenţă din femei cu cele ale celuilalt grup, alcătuit de asemenea 
în mod arbitrar astfel încât să cuprindă cu preponderenţă bărbaţi (a se vedea Hotărârea din 31 mai 
1995, Royal Copenhagen, C400/93, Rec., p. I1275, punctul 36).

45. În consecinţă, justificarea de către angajator a diferenţei de remunerare care evidenţiază o  
aparentă discriminare pe motive de sex trebuie să se raporteze la persoanele de referinţă care, ca  
urmare a faptului că situaţia acestora este descrisă prin date statistice valabile, privind un număr 
suficient de persoane, care nu constituie expresia unor fenomene pur fortuite sau conjuncturale şi 
care, în general, par semnificative, au fost luate în considerare de instanţa naţională pentru a constata  
diferenţa menţionată.

48. Prin urmare, astfel cum a arătat avocatul general la punctele 59-68 din concluzii, este cert că, similar 
convenţiilor colective, interesul unor bune raporturi de muncă este subordonat respectării principiului 
interzicerii discriminărilor în ceea ce priveşte remunerarea între lucrătorii de sex masculin şi cei de 
sex feminin. În consecinţă, acest interes nu poate să constituie, prin el însuşi, singurul temei care să  
justifice o astfel de discriminare.

49. Cu toate acestea, Curtea a avut deja ocazia să constate că faptul că elementele de remunerare au 
fost stabilite prin negocieri colective sau prin negocieri pe plan local poate fi luat în considerare de  
instanţa naţională ca element care să îi permită să aprecieze dacă diferenţele dintre remuneraţiile 
medii a două grupuri de lucrători se datorează unor factori obiectivi şi străini de orice discriminare pe 
motive de sex (a se vedea Hotărârea Royal Copenhagen, citată anterior, punctul 46).

50. Rezultă că interesul unor bune raporturi de muncă poate fi luat în considerare de instanţa naţională 
printre alte elemente care îi permit să aprecieze dacă diferenţele dintre remuneraţiile a două grupuri 
de lucrători se datorează unor factori obiectivi şi străini de orice discriminare pe motive de sex şi sunt 
conforme cu principiul proporţionalităţii.
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IV. PROBLEME SPECIFICE ÎN LEGĂTURĂ CU  
PROBATORIUL

Vom prezenta în cele ce urmează cum se aplică în concret regula specială a sarcinii probei în cazurile priv-
ind plata egală, mergând pe fiecare componentă a discriminării directe şi indirecte şi vom sublinia câteva  
specificităţi ale probelor folosite în cazurile privind plata egală.

Secţiunea 1.  Confidenţialitatea salariului

Înainte de orice discuţie privind probatoriul, Consiliul trebuie să conştientizeze caracterul confidenţial al sala-
riului conform legislaţiei moldoveneşti23 şi implicaţiile acestui fapt pentru probatoriul în cazurile privind plata 
egală. În primul rând, confidenţialitatea salariului face ca o plângere în domeniul plată egală să fie foarte 
greu de iniţiat, deoarece angajata nu are în mod obişnuit informaţii certe despre diferenţa salarială care ar 
putea exista între angajaţii de sex feminin şi cei de sex masculin. Astfel, iniţierea unei plângeri nu se poate 
baza decât pe informaţie de natură anecdotică (zvonuri, bârfe), urmând ca, eventual, în cursul procedurilor 
la Consiliu să se verifice dacă situaţia este într-adevăr aşa cum s-a presupus de către petent. Din acest punct 
de vedere, petentul din cazurile privind plata egală este într-o situaţie în mod special vulnerabilă, pe lângă 
vulnerabilitatea care rezultă din statutul său de angajat sau fost angajat. În al doilea rând, confidenţialitatea 
salariului este înţeleasă în mod abuziv în practică şi promovată în cultura organizaţională nu doar ca obligaţie 
a angajatorului în relaţie cu terţii, dar şi ca obligaţie a angajatului însuşi al cărui salariu este pus în discuţie; 
nici măcar acestuia nu îi este permis să-şi divulge salariul. Dacă obligaţia legală din articolul 128 din Codul 
muncii ar fi atât de extensivă, atunci articolul 37 din Legea salarizării, care permite divulgarea salariului cu 
acordul sau la solicitarea angajatului, ar rămâne fără obiect. Scopul legii este de a proteja informaţia cu 
caracter de date personale ale salariatului, nu de a proteja eventualele interese economice sau concurenţiale 
ale angajatorului. Totuşi, Consiliul nu trebuie să ignore această posibilă situaţie şi să acorde protecţie pentru 
victimizare petentului, dar şi martorilor sau altor persoane care sunt implicate în legătură cu o plângere pri-
vind discriminarea, conform Legii 121/2012. 

O situaţie în care, conform legii în curs, se poate divulga salariul fără acordul angajatului este în cadrul unor 
proceduri legale în curs, indiferent de natura lor – judiciară sau administrativă. Este vorba inclusiv despre 
cazurile în care solicitarea se face din partea Consiliului, conform art.15 din Legea 121/2012. Neprezentarea 
informaţiilor poate fi interpretată în defavoarea părţii respective (art.15 alin.(3) din Legea 121/2012) şi poate 
fi sancţionată potrivit Codului contravenţional (art.71). 

În cadrul activităţii de exercitare a competenţei de mai sus a Consiliului apar două întrebări importante. 
Prima întrebare, de procedură, este dacă, în condiţiile în care salariul este confidenţial prin lege,  
Consiliul are sau nu are dreptul să divulge petentului informaţia privind salariul, obţinută de la angajator 
după procedura de mai sus. În opinia noastră, Consiliul este obligat să divulge această informaţie petentului 
în conformitate cu dreptul la apărare şi cu principiul contradictorialităţii care guvernează procedura în faţa  
Consiliului Nediscriminare24. Chiar obiectul petiţiei ţine de mărimea salariului, aşa încât petentul nu poate 
fi privat de accesul la această informaţie în cadrul procedurii în curs. De exemplu, numele sau domiciliul  
persoanei reclamate sunt date cu caracter personal şi cu toate acestea ele figurează în documentele de 
la dosar accesibile petentului, fiind informaţii necesare pentru a determina care este jurisdicţia teritorială  
competentă etc. A doua întrebare, care ne aduce în zona aplicării sarcinii probei, este în ce moment al  
procedurii poate să solicite Consiliul informaţii de la angajator cu privire la mărimea salariului,  

²³ Conform art.128 din Codul muncii, salariul este confidenţial. Articolele 91-94 din Codului muncii statuează condiţiile de 
protecţie a datelor personale ale salariatului, din care derivă cu claritate regimul de confidenţialitate a acestor date. Angajatorul este 
obligat să nu comunice unor terţi datele personale ale salariatului fără acordul scris al acestuia, cu excepţia cazurilor prevăzute de 
lege (art. 92 lit. a) din Codul muncii). În plus, articolul 37 din Legea salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002 prevede că informaţia despre 
salariu se dezvăluie doar cu acordul sau la solicitarea angajatului, precum şi în cazurile prevăzute de lege. Centrul Naţional pentru 
Protecţia Datelor cu Caracter Personal apreciază că salariul se încadrează în conceptul de date cu caracter personal atunci când se 
referă la o persoană fizică determinată, în temeiul articolului 3 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal. În plus, situaţia 
economică şi financiară este expres atribuită categoriei de date cu caracter personal prin Hotărâre de Guvern privind aprobarea 
cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de 
date cu caracter personal nr. 1123 din 14.12.2010, Anexa nr.1, p. 3 (15).
²⁴ Legea cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii nr. 298 din 
21.12.2012, p. 53 lit. c).
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în particular dacă poate să ceară aceste informaţii înainte de declanşarea prezumţiei de discriminare.  
Articolul 15 alin.(2)  din Legea 121/2012 acordă dreptul Consiliului să solicite orice fel de informaţii de  
la persoana reclamată sau de la alte persoane, fără a distinge între momentele la care pot fi  
solicitate unele date. Având în vedere că petentul-angajat nu are acces la informaţia privind salariul  
colegilor deoarece această informaţie este confidenţială, concluzia reiese în mod evident – Consiliul  
poate solicita informaţiile şi înainte de a declanşa prezumţia de discriminare. Menţionarea 
din art.15 alin.(1) teza finală, conform căreia „Consiliul are dreptul să solicite date şi informaţii  
relevante de la persoanele despre care se presupune că au comis fapte discriminatorii…”, este menită să  
introduce regula privind sarcina probei, nu să limiteze situaţiile când Consiliul poate să solicite informaţii.

La fel ca în toate cazurile de discriminare şi în cazurile care privesc principiul plată egală, sarcina probei este 
împărţită între petent şi reclamat conform art.15, coroborat cu art.19 din Legea 121/2012 cu privire la asigu-
rarea egalităţii: persoana care înaintează plângerea trebuie să prezinte fapte care permit prezumţia existenţei 
unui fapt de discriminare, moment în care Consiliul stabileşte o prezumţie de discriminare şi, cere reclamatu-
lui să dovedească că fapta în cauză nu constituie discriminare. 

Secţiunea 2  Probarea în cazurile de discriminare directă

1.  MUNCĂ DE VALOARE EGALĂ

Având în vedere situaţia specială în care se află angajata-petentă, aceasta nu poate dovedi cu probe decât că:

o are un contract de muncă cu reclamatul pentru o anumită funcţie sau poziţie;
o fişa postului semnată de ea cu angajatorul în care sunt stipulate atribuţiile postului său şi 
o cuantumul salariului său. 

În rest, angajata-petentă nu poate decât să afirme că ea este plătită inferior faţă de un coleg de sex masculin 
aflat pe aceeaşi funcţie sau poziţie cu ea. Pentru că toate informaţiile în legătură cu situaţia salarizării sunt în 
posesia angajatorului, aşa cum am văzut mai sus, Consiliul are pârghiile legale de a cere această informaţie de 
la angajatorul-reclamat. Consiliul se poate confrunta cu două răspunsuri:

1) Angajatorul-reclamat refuză să trimită acele informaţii. În această situaţie, Consiliul ar trebui 
să interpreteze refuzul în defavoarea persoanei care nu prezintă datele solicitate şi să urmeze 
paşii pentru sancţionarea reclamatului conform legislaţiei în vigoare. Cu alte cuvinte, Consiliul 
declanşează prezumţia de discriminare pe baza refuzului de acordare de informaţii, care nu este 
răsturnată de reclamat pentru că nu trimite alte informaţii.

2) Angajatorul-reclamat furnizează respectivele informaţii. Pot apărea două posibilităţi:

a. Dacă alegaţiile petentei nu se confirmă, Consiliul nu va constata o faptă de discrimin-
are pentru că aceasta nu există; 
b. Dacă alegaţiile petentei se confirmă, adică petenta are un coleg de sex masculin în 
aceeaşi funcţie sau profesie cu ea, care este remunerate superior, Consiliul are toate 
dovezile necesare potrivit cărora să declanşeze prezumţia de discriminare; pe cale de 
consecinţă, Consiliul va cere angajatorului-reclamat să dovedească faptul că principiul 
plată egală pentru muncă egală nu a fost încălcat deoarece există o justificare obiectivă şi 
rezonabilă pentru situaţia în cauză. Dacă angajatorul-reclamat nu se descarcă de această 
sarcină a probei, Consiliul va constata discriminarea directă.

2.  MUNCĂ DE VALOARE EGALĂ

Sarcina probei în ceea ce priveşte angajata-petentă rămâne aceeaşi. Aceasta nu poate avea acces la alte infor-
maţii decât cele prin care poate dovedi că:

o are un contract de muncă cu reclamatul pentru o anumită funcţie sau poziţie;
o fişa postului semnată de ea cu angajatorul în care sunt stipulate atribuţiile postului său şi 
o cuantumul salariului său. 

În rest, angajata-petentă nu poate decât să afirme că ea este plătită inferior faţă de un coleg de sex masculin 
aflat într-o funcţie sau profesie diferită, dar care presupune o muncă de valoare egală cu munca pe care o 
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prestează ea. Pentru că toate informaţiile în legătură cu situaţia salarizării şi evaluarea şi clasificarea funcţiilor 
sau profesiilor propuse spre comparare de către petentă sunt în posesia angajatorului, aşa cum am văzut mai 
sus, Consiliul are pârghiile legale de a cere această informaţie de la angajatorul-reclamat. 

Spre deosebire de cazul privind munca de valoare egală, Consiliul se poate confrunta cu mai multe situaţii:

1) Angajatorul-reclamat refuză să trimită acele informaţii. Situaţia este tratată identic cu cazul 
privind munca de valoare egală;

2) Angajatorul-reclamat oferă informaţii privind salarizarea, diferenţa de salarizare e în defa-
voarea petentei, dar în ce priveşte evaluarea funcţiilor şi clasificarea lor, angajatorul nu poate 
dovedi că a făcut clasificarea funcţiilor pe baza unei evaluări a factorilor şi sub-factorilor care 
compun funcţiile respective. În această situaţie, lipsa de transparenţă a clasificării funcţiilor şi 
implicit a salarizării poate servi ca argument în favoarea declanşării prezumţiei de discriminare 
de către Consiliu. Acesta va cere angajatorului-reclamat să dovedească faptul că are o justificare 
obiectivă şi rezonabilă pentru situaţia în cauză;

3) Angajatorul-reclamat furnizează informaţii privind salarizarea, diferenţa de salarizare e în de-
favoarea petentei, iar în ce priveşte evaluarea funcţiilor şi clasificarea lor, angajatorul dovedeşte 
că a făcut clasificarea funcţiilor pe baza unei evaluări a factorilor şi sub-factorilor care compun 
funcţiile respective. În această situaţie, Consiliul va analiza dacă printre factorii şi subfactorii care 
au servit la evaluarea funcţiilor există vreunul care discriminează pe criteriul sex. În funcţie de 
rezultatul acestei verificări, va constata sau nu discriminarea.

În cazurile privind munca de valoare egală, Consiliul se poate ghida şi după următoarele principii care se de-
sprind din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene25:

•	Un sistem de plată caracterizat prin lipsa transparenţei care conduce la plata inferioară a femeilor 
este prezumat a fi discriminatoriu împotriva femeilor, similar cu situaţia când sistemul de recrutare este 
netransparent pentru că împiedică orice verificare din partea instanţelor competente;

•	Lipsa de transparenţă a sistemului de salarizare împiedică accesul la probe al angajaţilor care doresc 
să depună o plângere;

•	În condiţiile declanşării prezumţiei de discriminare în urma dovedirii lipsei de transparenţă a 
sistemului de plată, sarcina probei îi revine angajatorului pentru a dovedi că practica sa în materie de 
salarizare nu este discriminatorie;

•	În situaţia de mai sus, angajatorul trebuie să dovedească cum s-au aplicat criteriile de stabilire a 
plăţii: obiectiv, non-discriminatoriu şi proporţional. De aceea, introducerea unui sistem de clasificare 
a funcţiilor şi profesiilor bazat pe criterii obiective reprezintă primul pas pe care îl pot face angajatorii 
pentru transparentizarea plăţii.

De exemplu:

Femeile angajate într-o companie sunt plătite mai puţin decât colegii lor bărbaţi care sunt plasaţi în aceeaşi 
categorie salarială. Deşi salariul lor de bază este egal cu al bărbaţilor, prin adăugarea lunară a suplimentelor 
individuale se produce diferenţa de plată în defavoarea femeilor. Angajaţii nu ştiu care sunt criteriile care 
stau la baza suplimentelor de plată şi cum sunt acestea aplicate de către angajator. Atunci când o angajată 
dovedeşte că în raport cu un număr relativ mare de angajaţi plata medie a femeilor este mai redusă decât a 
bărbaţilor în condiţiile în care angajatorul practică un sistem de plată total netransparent, îi revine acestuia 
să dovedească faptul că nu are practici discriminatorii în materie de plată.

²⁵ CJUE, C-109/88 Danfoss [1989], C-318/86 Commission v France [1988].
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CITATE RELAVANTE DIN JURISPRUDENȚA CJUE:

CJUE, C-381/99 Brunnhofer [2001]:

53. Este clar din jurisprudenţa Curţii că sarcina probei se poate răsturna atunci când este necesar 
ca lucrătorii care par a fi victime ale discriminării să fie lăsaţi complet fără mijloace efective de 
a-şi exercita principiul plată egală...

54. În particular, atunci când o companie aplică un sistem de plată care include un mecanism de 
aplicare a unor plăţi suplimentare individuale la salariul de bază, care este în întregime netrans-
parent, revine angajatorului să dovedească faptul că această practică în materie de salarizare 
nu este discriminatorie, atunci când o lucrătoare de sex feminin dovedeşte că în comparaţie cu 
un număr relativ mare de angajaţi, femeile sunt plătite în medie mai puţin decât bărbaţii (cauza 
109/88 Danfoss [1989] ECR 3199, paragraful 16). 

55. Sub un astfel de sistem, angajatele femei sunt în incapacitate de a compara diferitele com-
ponente ale salariului lor cu cele plătite colegilor de sex masculin aparţinând de aceeşi categorie 
salarială şi pot să stabilească diferenţele numai în ceea ce priveşte plata medie, aşa încât în 
practică ele ar fi private de orice posibilitate de a examina în mod real dacă principiul plată egală 
este respectat de către angajator, în condiţiile în care angajatorul nu ar fi obligat să indice cum 
se aplică criteriile privind plăţile suplimentare (a se vedea Danfoss, citat mai sus, paragrafele 10, 
13 şi 15).

60. Dacă petentul din procedura principală, prezintă dovezi din care reiese că criteriile pentru 
stabilirea existenţei unei diferenţe salariale între o femeie şi un bărbat şi pentru identificarea 
muncii comparabile sunt îndeplinite în cauză, atunci avem de a face cu un caz de discriminare 
prima facie şi îi revine angajatorului să dovedească faptul că nu s-a încălcat principiul plată egală.

61. Pentru a face asta angajatorul poate să nege că s-ar fi îndeplinit condiţiile pentru aplicarea 
principiului, dacă stabileşte prin orice mijloace legale, printre altele că activităţile desfăşurate în 
realitate de cei doi angajaţi nu sunt de fapt comparabile. 

62. Angajatorul poate de asemenea să justifice diferenţa salarială prin factori obiectivi care nu au 
nicio legătură cu discriminarea bazată pe sex, prin dovedirea că există o diferenţă, fără legătură 
cu sexul, care explică plata lunară a unui supliment mai mare către comparatorul ales.

CJUE, C-109/88 Danfoss [1989]:

12. În această privinţă, trebuie să ţinem cont de ceea ce a decis Curtea, în Hotărârea sa din 
30 iunie 1988 în cauza 318/86 Comisia v Franţa (1988) ECR 3559, paragraf 27, care a condam-
nat sistemul de recrutare caracterizat printr-o lipsă de transparenţă, ca fiind contrar principiului  
accesului egal la angajare pe motiv că lipsa transparenţei previne orice formă de verificare din 
partea instanţelor naţionale.

13. Trebuie subliniat apoi că, în situaţia în care vorbim despre un sistem de plată individuală 
a suplimentelor căruia îi lipseşte complet transparenţa, angajatele femei pot să dovedească  
diferenţele de plată numai în ceea ce priveşte plata medie. Ele nu ar avea nicio modalitate  
efectivă de a-şi exercita principiul plată egală în faţa instanţelor naţionale dacă efectul  
prezentării acestor dovezi nu ar avea ca urmare răsturnarea sarcinii probei asupra angajatorului ca să  
dovedească faptul că practica sa în materie de salarizare nu este de fapt discriminatorie. 

14. … Îngrijorarea în privinţa eficacităţii [remediilor pentru încălcarea principiului plată egală] 
care reiese din directivă înseamnă că trebuie să fie interpretată că presupune ajustări ale reg-
ulilor naţionale privind sarcina probei în cazurile speciale în care aceste ajustări sunt necesare 
pentru implementarea efectivă a principiului egalităţii.

15. Pentru a arăta că această practică în materie de salarizare nu funcţionează în mod sistematic 
în dezavantajul femeilor angajate, angajatorul va trebui să indice cum a aplicat criteriile privind 
plăţile suplimentare şi în acest fel va fi obligat să îşi transparentizeze sistemul de plată.
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Secţiunea 3.  Probarea în cazurile de discriminare indirectă

La fel ca în cele două cazuri de mai sus, angajata-petentă se află într-o situaţie în care are acces redus la infor-
maţii despre politicile de salarizare ale reclamatului-angajator. Prin urmare, aceasta nu poate dovedi decât că:

o are un contract de muncă cu reclamatul pentru o anumită funcţie sau poziţie;
o fişa postului semnată de ea cu angajatorul în care sunt stipulate atribuţiile postului său; 
o cuantumul salariului său;
o în funcţie de specificul cazului, petenta mai poate dovedi situaţia particulară în care se află 
ea deoarece este femeie.  

În rest, angajata-petentă nu poate decât să afirme că femeile sunt dezavantajate prin aplicarea criteriului, 
condiţiei sau practicii aparent neutre. Pentru că toate informaţiile în legătură cu situaţia salarizării, inclusiv 
numărul sau procentul femeilor şi bărbaţilor beneficiari ai respectivei politici salariale, sunt în posesia anga-
jatorului, aşa cum am văzut mai sus, Consiliul are pârghiile legale de a cere această informaţie de la angaja-
torul-reclamat. 

În funcţie de răspunsul reclamatului:

1) Dacă angajatorul-reclamat refuză să trimită informaţiile solicitate de Consiliu, Consiliul ar tre-
bui să interpreteze refuzul în defavoarea persoanei care nu prezintă datele solicitate şi să urmeze 
paşii pentru sancţionarea reclamatului conform legislaţiei în vigoare. Cu alte cuvinte, Consiliul 
declanşează prezumţia de discriminare pe baza refuzului de acordare de informaţii, care nu este 
răsturnată de reclamat pentru că nu trimite alte informaţii;

2) Dacă angajatorul-reclamat trimite informaţiile solicitate şi se confirmă că femeile sunt dis-
proporţionat de puţine printre beneficiarii politicii în cauză, Consiliul declanşează prezumţia de 
discriminare şi cere reclamatului să dovedească faptul că are un motiv obiectiv şi rezonabil pen-
tru care a adoptat politica respectivă. Daca reclamatul nu îşi îndeplineşte partea sa din sarcina 
probei, Consiliul constată discriminarea indirectă.

CITATE RELEVANTE DIN JURISPRUDENȚA CJUE:

CJUE, C-427/11 Kenny [2013]:

18. … în conformitate cu normele obişnuite în materie de administrare a probei, este, în princip-
iu, obligaţia lucrătorului care se consideră victima unei discriminări pe motive de sex în ceea ce 
priveşte remunerarea să facă dovada, în faţa instanţei naţionale, că sunt întrunite condiţiile care 
permit să se prezume existenţa unei inegalităţi de remunerare interzise…

19. În consecinţă, îi revine lucrătorului respectiv sarcina să dovedească pe orice cale legală că 
primeşte o remuneraţie mai mică decât cea plătită de angajatorul său colegilor săi de referinţă 
şi că în realitate efectuează aceeaşi muncă sau o muncă de valoare egală, comparabilă cu cea 
efectuată de aceştia din urmă, astfel încât, prima facie, este victima unei discriminări care nu se 
explică decât prin diferenţa de sex (a se vedea Hotărârea Brunnhofer, citată anterior, punctul 58).

20. În ipoteza în care lucrătorul ar face dovada că în speţă sunt îndeplinite criteriile privind 
existenţa unei diferenţe de remunerare între un lucrător de sex feminin şi un lucrător de sex 
masculin, precum şi a unei munci comparabile, ar exista o discriminare aparentă. În consecinţă, 
iar reveni angajatorului obligaţia de a demonstra că nu a existat o încălcare a principiului egal-
ităţii de remunerare, dovedind pe orice cale legală în special că activităţile efectuate în mod 
real de cei doi lucrători în cauză nu sunt de fapt comparabile sau că diferenţa de remunerare 
constatată este justificată de factori obiectivi şi străini de orice discriminare pe motive de sex (a 
se vedea în acest sens Hotărârea Brunnhofer, citată anterior, punctele 59-62).

41. În consecinţă, în cadrul unei discriminări salariale indirecte, revine angajatorului sarcina de a 
furniza o justificare obiectivă cu privire la diferenţa de remunerare constatată între lucrătorii care 
se consideră discriminaţi şi persoanele de referinţă.

42. În al doilea rând, în ceea ce priveşte grupul lucrătorilor în legătură cu care trebuie prezentată 
o astfel de justificare, este necesar să se arate că, dacă remuneraţia aferentă locurilor de muncă 
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ale unui grup de lucrători este semnificativ mai mică decât cea aferentă locurilor de muncă ale 
unui alt grup şi dacă primele sunt ocupate aproape exclusiv de femei, iar celelalte sunt ocupate 
în principal de bărbaţi, o asemenea situaţie evidenţiază o aparentă discriminare pe motive de 
sex, cel puţin în cazul în care cele două funcţii în discuţie au o valoare egală, iar datele statistice 
care descriu această situaţie sunt valabile (a se vedea în acest sens Hotărârea Enderby, citată 
anterior, punctul 16).
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ANEXE

Anexa 1. RAPOARTE ŞI RESURSE

• Directiva 75/117 privind aproximarea legilor statelor membre în ceea ce priveşte aplicarea 
principiului plată egală pentru femei şi bărbaţi (1975) – abrogată şi înlocuită cu Directiva 2006/54

• Directiva 2006/54 privind implementarea principiului egalităţii de şanse şi tratament între 
bărbaţi şi femei în domeniul angajării şi ocupării (2006)

• A Code of Practice on the implementation pf equal pay for work of equal value for women 
and men (1996)

• Raport referitor la aplicarea Directivei 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de 
tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (2014/2160(INI)

• Recomandarea Comisiei din 7 martie 2014 referitoare la consolidarea principiului egalităţii 
de remunerare între bărbaţi şi femei prin transparenţă

• Commission Staff Working Document Accompanying the document Report from the  
Commission to the Council and the European Parliament on the application of Directive 
2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementati-
on of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of  
employment and occupation

• Inegalităţile salariale de gen în Moldova 
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Anexa 2.  LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ 

Codul muncii, adoptat prin Legea nr. 154 din 28 martie 2003

Articolul 10. Drepturile și obligaţiile angajatorului 

(2) Angajatorul este obligat: 

... g) să asigure o plată egală pentru o muncă de valoare egală; …

Articolul 128. Salariul 

(1) Salariul reprezintă orice recompensă sau câştig evaluat în bani, plătit salariatului de  
către angajator în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca prestată sau care  
urmează a fi prestată. 

… (2) La stabilirea şi achitarea salariului nu se admite nici o discriminare pe criterii de sex,  
vârstă, handicap, origine socială, situaţie familială, apartenenţă la o etnie, rasă sau  
naţionalitate, opţiuni politice sau convingeri religioase, apartenenţă sau activitate sindicală. 
…

Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi nr. 5 din 9 februarie 2006

Articolul 10. Cooperarea angajatorului cu angajaţii și cu reprezentanţii sindicatelor 

(1) Angajatorul cooperează cu angajaţii şi cu reprezentanţii sindicatelor pentru instituirea 
unei ordini interne care să prevină şi să excludă cazurile de discriminare după criteriul de sex 
în procesul de muncă. 

(2) Procedurile necesare asigurării egalităţii între femei şi bărbaţi la locul de muncă urmează 
a fi inserate în calitate de obligaţii ale angajatorului şi angajatului în contractele individuale de 
muncă, în contractele colective de muncă şi în convenţiile colective. 

(3) Pentru asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi, angajatorul este obligat: 

… c) să asigure remunerare egală pentru munci de valoare egală; 

Articolul 11. Acţiunile discriminatorii ale angajatorului 

(1) Se consideră discriminatorii următoarele acţiuni ale angajatorului: 

… e) aplicarea după criteriul de sex a unor condiţii diferite de remunerare pentru munci de 
valoare egală; 

Legea privind asigurarea egalităţii nr. 121, din 25 mai 2012

Articolul 7. Interzicerea discriminării în câmpul muncii 

(2) Se consideră discriminatorii următoarele acţiuni ale angajatorului: 

… d) remunerarea inegală pentru acelaşi tip şi/sau volum de muncă; 

Ministerul  Educaţiei,  Convenţie  colectivă  nr.  444  din 25.03.2016  (nivel  de  ramură)  pe  anii 
2016-2020 
 
Capitolul V. Normarea şi plata muncii

19. Plata muncii salariaţilor se efectuează în raport cu cantitatea, calificarea, competenţa 
profesională, vechimea în muncă, complexitatea lucrărilor ce revin postului ocupat.
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Anexa 3. CAZUISTICĂ

CJUE, C-43/75 Defrenne II [1976] – pentru prima dată a afirmat principiul că bărbaţii şi femeile ar 
trebui să fie plătiţi egal pentru muncă egală.

CJUE, C-50/96 Schröder [2000] – scheme de pensii ocupaţionale; excluderea lucrătorilor cu  
normă redusă de la o pensie ocupaţională suplimentară, membership retroactiv; dreptul la  
pensie; relaţia dintre dreptul naţional şi dreptul comunitar.

CJUE, C-149/77 Defrenne III [1978] – condiţii egale de angajare pentru femei şi bărbaţi;  
drepturile fundamentale sunt parte a principiilor generale ale dreptului comunitar; eliminarea 
discriminării pe bază de sex este un drept fundamental.

CJUE, C-66/85 Lawrie-Blum [1986] – libera circulaţie a persoanelor; conceptul de lucrător;  
existenţa unei relaţii de muncă; profesor stagiar; garantarea intereselor statului.

CJUE, C-129/79 Macarthys [1980] – aplicarea principiului plată egală nu se limitează la prestarea 
contemporană a „muncii egale”; diferenţele de plată din cauza unor factori care nu au legătură 
cu discriminarea pe criteriul sex.

CJUE, C-381/99 Brunnhofer [2001] – condiţiile de aplicare ale principiului plată egală pentru  
femei şi bărbaţi; diferenţa salarială; definiţia conceptelor „muncă egală”, „muncă de valoare 
egală”; clasificarea în aceeaşi categorie profesională conform contractului colectiv de muncă; 
sarcina probei; justificare obiectivă pentru plata inegală; caracterul efectiv al muncii unui angajat 
anume.

CJUE, C-256/01 Allonby [2004] – principiul plată egală pentru bărbaţi şi femei; efect direct;  
înţelesul termenului „lucrător”; femeie-lector care desfăşoară activităţi ca lucrător angajat pe 
cont propriu, activităţi prezumate a fi de valoare egală cu cele desfăşurate de lectorii bărbaţi 
angajaţi la acelaşi colegiu, dar având contract cu o companie terţă; lectorii lucrători angajaţi pe 
cont propriu nu se califică pentru schema de pensie ocupaţională. 

CJUE, C-237/85 Rummler [1986] – plată egală; sisteme de clasificare a funcţiilor; criterii de  
clasificare; aprecierea asupra efortului fizic; permisibilitate; condiţii; criterii multiple.

CJUE, C-309/97 WGKK and others [1999] – plată egală; persoane care efectuează aceeaşi muncă; 
înţelesul expresiei „aceeaşi muncă”; persoane aflate într-o situaţie comparabilă; 
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Anexa 4. GLOSAR

angajat – persoana care prestează muncă pentru şi sub conducerea unei alte persoane o perioadă de timp, 
în schimbul căreia primeşte o remuneraţie.

angajator – persoana care îşi asunmă obligaţia de a respecta principiul plată egală şi acesta începe a intra în 
discuţie în anumite situaţii, şi anume: când plata se stabileşte prin lege, când plata se stabileşte prin contracte 
colective de muncă, când plata se face pentru munca efectuată în cadrul aceleiaşi entităţi sau serviciu, indi-
ferent dacă este public sau privat, când obligaţia există în sarcina aceluiaşi angajator sau chiar în cazul în care 
angajatorii diferă, dar se poate identifica o sursă unică la baza stabilirii mărimii plăţii.

muncă egală – presupune funcţii sau profesii identice în care sunt plasate persoane diferite.

muncă de valoare egală – pentru a face evaluarea dacă munca prestată într-un caz este comparabilă cu  
celălalt caz, trebuie să se aibă în vedere o serie de factori precum: natura muncii, adică a activităţilor derulate, 
condiţiile de formare profesională necesare, condiţiile de muncă. 

plată – înseamnă remuneraţia curentă sau viitoare, achitată în bani sau în natură, pe care angajatul o primeş-
te direct sau indirect de la angajator în schimbul muncii sale.

sisteme globale de evaluare a funcţiilor – presupun clasificarea ierarhică a funcţiilor pe baza importanţei 
economice pe care o dă angajatorul fiecărei funcţii sau profesii la modul general.

sisteme analitice de evaluare a funcţiilor – presupun evaluarea şi clasificarea funcţiilor prin acordarea de 
puncte sau valoare economică pentru diferiţi factori şi subfactori care compun funcţiile şi profesiile respective 
(aptitudini, responsabilităţi, efort şi condiţii de muncă).


