CONSILIUL NAłIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
Autoritate de stat autonomă

Operator de date cu caracter personal nr. 11375

HOTĂRÂREA NR. 501
din 21.11.2012

Dosar nr: 304/2012
PetiŃia nr: 3334/11.07.2012
Petent: I C. N
Reclamat: Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă „Drobeta” al JudeŃului MehedinŃi
Obiect: Stabilirea şi aplicarea criteriilor de punctaj la reducerea personalului din
cadrul instituŃiei reclamate. Domeniu: egalitate în angajare. Criteriu: studii.
I. Numele, domiciliul şi sediul părŃilor
I.1. Numele şi domiciliul petentului
I.1.1. I C. N
I.2. Numele şi domiciliul ales al reclamatului
I.2.1. Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă „Drobeta” al JudeŃului MehedinŃi, .
II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare
2.1. Petentul consideră că este discriminat prin modul de stabilire şi de aplicare al
criteriilor de punctaj la reducerea personalului din cadrul instituŃiei reclamate.
III. Procedura de citare
3.1. În conformitate cu art. 20 alin. 4 din O.G. nr. 137/2000, republicată, s-a îndeplinit
procedura de citare.
3.2. PărŃile au fost citate pentru data de 25.09.2012 (filele 7-8 din dosar) la sediul
Consiliului NaŃional pentru Combaterea Discriminării (în continuare CNCD).
3.3. La audierea din 25.09.2012 s-a prezentat petentul.
3.4. Cu ocazia audierii au fost solicitate concuzii scrise din partea petentului.
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IV. SusŃinerile părŃilor
4.1. SusŃinerile petentului
4.1.1. PetiŃia înregistrată la CNCD cu nr. 3334/11.07.2012 (filele 1-4 din dosar) arată
că petentul a fost angajatul reclamatului în funcŃia de subofiŃer operativ. La reorganizarea
instituŃiei reclamate la data de 01.07.2011 au fost stabilite criteriile de selecŃie pentru cei
care urmau să-şi păstreze funcŃia. Între aceste citerii s-a numărat şi cel al absolvirii
cursurilor de carieră şi a studiilor superioare. În urma criteriilor aplicate la data de
01.07.2011 petentul a obŃinut 50 de puncte, nefiind luate în considerare studiile superioare
de ştiinŃe administrative din cadrul UniversităŃii Spiru Haret. La data de 04.07.2011 s-a dat
Ordinul nr. S26322/I de numire a 61 de subofiŃeri, între care nu s-a numărat şi petentul.
Petentul consideră discriminatorie criteriile stabilite şi modul de aplicare al acestor criterii.
Depune la dosar înscrisuri pentru susŃinerea celor afirmate (filele 5-6 din dosar).
4.1.2. Prin adresa înregistrată la CNCD cu nr. 4895/09.10.2012 (fila 30 din dosar)
petentul depune înscrisuri la dosar (filele 31-39 din dosar).
4.2. SusŃinerile reclamatului
4.2.1. Reclamatul, prin Adresa nr. 1059749/04.09.2012, înregistrată la CNCD cu nr.
4284/07.09.2012 (filele 9-15 din dosar), invocă excepŃia de tardivitate, arătând că petentul,
împreună cu celelalte cadre a fost supus procedurii de selecŃie, în data de 01.07.2011,
rezultatul fiind adus la cunoştinŃă prin Adresa nr. 1425687/03.07.2011. Pe fond consideră
că nici stabilirea, nici aplicare criteriilor de punctaj nu a fost discriminatorie. Depune
înscrisuri la dosar (filele 16-29).
V. Motivele de fapt şi de drept
5.1. Colegiul director constată că la reorganizarea instituŃiei reclamate la data de
01.07.2011 au fost stabilite criteriile de selecŃie pentru cei care urmau să-şi păstreze
funcŃia. Între aceste citerii s-a numărat şi cel al absolvirii cursurilor de carieră şi a studiilor
superioare. În urma criteriilor aplicate la data de 01.07.2011 petentul a obŃinut 50 de
puncte, nefiind luate în considerare studiile superioare de ştiinŃe administrative din cadrul
UniversităŃii Spiru Haret. Rezultatul selecŃiei i-a fost adus la cunoştinŃă prin Adresa nr.
1425687/03.07.2011. La data de 04.07.2011 s-a dat Ordinul nr. S26322/I de numire a 61
de subofiŃeri, între care nu s-a numărat şi petentul. PetiŃia a fost datată de către petent
09.07.2012, fiind înregistrată la CNCD la data de 11.07.2012.
5.2. OrdonanŃa de Guvern nr. 137/2000 privind combaterea şi sancŃionarea
tuturor formelor de discriminare, republicată (în continuare O.G. nr. 137/2000) la art. 20
alin. 1 prevede: „Persoana care se consideră discriminată poate sesiza Consiliul în termen
de un an de la data săvârşirii faptei sau de la data la care putea să ia cunostinŃă de
săvârşirea ei.”
5.3. Colegiul director constată că petentul a luat cunoştinŃă de criteriile aplicate şi de
modul de aplicare al criteriilor la data de 01.07.2011, rezultatul final al selecŃiei fiindu-i
comunicat la data de 03.07.2011. Prin urmare petiŃia trebuia formulată şi trimisă către
CNCD până la data de 01.07.2012. PetiŃia a fost înregistrată la CNCD cu data de
11.07.2012.
5.4. În consecinŃă Colegiul director admite excepŃia de tardivitate conform art. 20 alin.
1 al O.G. nr. 137/2000, invocată de partea reclamată.
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FaŃă de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2) din O.G. 137/2000 privind
prevenirea şi sancŃionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu
unanimitatea de voturi ale membrilor prezenŃi la şedinŃă
COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1. Admite excepŃia de tardivitate invocată de reclamat conform art. 20 alin. 1 al O.G.
nr. 137/2000, republicată;
2. Clasarea dosarului;
3. O copie a prezentei hotărâri se va comunica părŃilor.
VI. Modalitatea de plată a amenzii: —
VII. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
Prezenta hotărâre poate fi atacată în termenul legal de 15 zile potrivit O.G. 137/2000
privind prevenirea şi sancŃionarea faptelor de discriminare şi Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ la instanŃa de contencios administrativ.
Membrii Colegiului director prezenŃi la şedinŃă
ASZTALOS CSABA FERENC – Membru
BERTZI TEODORA – Membru
CAZACU IOANA LIANA – Membru
HALLER ISTVÁN – Membru
LAZĂR MARIA – Membru
PANFILE ANAMARIA – Membru
STANCIU CLAUDIA SORINA – Membru
VASILE VASILE-ALEXANDRU – Membru
Data redactării: 12.07.2012
Notă: Hotărârile emise de Colegiul Director al Consiliului NaŃional pentru Combaterea
Discriminării potrivit prevederilor legii şi care nu sunt atacate în termenul legal, potrivit
O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancŃionarea faptelor de discriminare şi Legii
554/2004 a contenciosului administrativ, constituie de drept titlu executoriu.
Red.: Haller István
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