CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
AUTORITATE DE STAT AUTONOMĂ
Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, et. 2, tel/fax. +40-21-3126578, e-mail: suport@cncd.org.ro

HOTĂRÂREA NR. 36jf
din data de 15.09.2011

Dosar nr.: 192/06.06.2011
Petent: C
V
Reclamat: Centrul Judeţean de Resurse şi A sistenţă Educaţională Galaţi
şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi
Obiect: retrogradarea petentei în funcţia de profesor necalificat pentru că
a urmat şi absolvit cursurile Universităţii “Spiru Haret”
I.

Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor

1.1. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petentului
1.1.1. C
V

I.2. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul reclamatului
1.2.1. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Galaţi,
loc.Galaţi, str. Portului, nr. 57, jud. Galaţi
1.2.2. Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, loc.Galaţi, str. Portului, nr.
55B, jud. Galaţi
II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare
2.1.
Petenta sesizează faptul că, deşi este licenţiată în psihologie la
Facultatea de Sociologie Psihologie din cadrul Universităţii “Spiru Haret” Bucureşti (anul 2008), atunci când a încercat să participe la concursul pentru
ocuparea unui post în învăţăm ânt, a fost scoasă din sală de către Inspectoratul
Şcolar Judeţean Galaţi, organizatorul concursului. Petenta arată că a fost
destituită pe post de profesor necalificat şi în prezent este profesor psiholog
necalificat şi are salariul în cuantum de 600 lei.

III. Procedura de citare
3.1.
în tem eiul art. 20, alin. 4 din O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor form elor de discriminare, cu m odificările şi completările

■oaia
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ulterioare, republicată, Consiliul Naţional pentru Com baterea Discriminării a
îndeplinit procedura legală de citare a părţilor.
3.2. Prin adresa nr. 3421/25.08.2011 a fost citată petenta, iar prin adresa
nr. 4948/25.08.2011 şi au fost citate părţile reclamate. în citaţii Consiliul a
invocat, din oficiu, excepţia tardivităţii introducerii plângerii şi excepţia
necompetenţei materiale.
3.3. Părţile au fost citate pentru termenul stabilit de Consiliu, la data de
13.09.2011. Procedură legal îndeplinită.

IV. Susţinerile părţilor
Susţinerile petentei
4.1.1.
Petenta arată că se consideră discrim inată deoarece, deşi este
licenţiată în psihologie la Facultatea de Sociologie Psihologie din cadrul
Universităţii “Spiru Haret” - Bucureşti (anul 2008), nu i s-a permis de către
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi să participe la concursul organizat pentru
ocuparea unui post în învăţăm ânt.
4.1.2. Petenta afirm ă că, în 2009, 2010, 2011 a solicitat conducerii Centrului
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Galaţi să dispună recunoaşterea
calităţii sale de licenţiat în baza diplomei emise de Universitatea “Spiru Haret”,
respectarea caracterului definitoriu al unui act adm inistrativ ce nu a fost anulat de
nicio instanţă de judecată şi care a intrat în circuitul civil şi a produs efecte.
Petenta subliniază faptul că partea reclamată nu i-a răspuns în scris la solicitarea
sa, ci i s-a răspuns verbal că nu va fi primită la exam enul de titularizare.
4.1.3. Ulterior şedinţei de audiere de la sediul Consiliului, petenta, prin
adresa nr. 5309/13.09.2011, şi-a retras acuzaţiile aduse părţilor reclamate,
arătând că pentru anul şcolar 2011-2012 dosarul său a fost validat de către
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi şi, în prezent, este profesor psiholog
calificat, din data de 1 septem brie 2011. Petenta şi-a retras acuzaţiile şi faţă de
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistentă Educaţională Galaţi, arătând că
situaţia de discrim inare nu mai există în cazul său.

Susţinerile părţilor reclamate
4 .2 .1 .Prin adresa nr. 5311/13.09.2011 Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Galaţi precizează că sesizarea petentei a rămas fără
obiect deoarece aceasta a fost înscrisă la exam enul de titularizare din luna iulie
2011 organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi. Mai mult, petenta a
declarat că îşi va retrage plângerea. Prin adresa nr. 5291/12.09.2011
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi a făcut exact aceleaşi precizări, arătând că
petenta şi-a retras plângerea.
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V. Motivele de fapt şi de drept
5.1. Colegiul director reţine că, în speţă, petenta a sesizat faptul că se
consideră discrim inată deoarece i s-a refuzat de către Inspectoratul Şcolar
Judeţean Galaţi participarea la concursul pentru ocuparea unui post în
învăţăm ânt pe motivul că este licenţiată în psihologie la Facultatea de Sociologie
Psihologie din cadrul Universităţii “Spiru Haret” - Bucureşti (anul 2008).
5.2. Petenta arată că părţile reclamate au m otivat refuzul lor de a o primi la
examenul de titularizare invocând prevederile O.G. nr. 10 din 12 august 2009
privind dreptul studenţilor înm atriculaţi la form ele de învăţăm ânt la distanţă sau
cu frecvenţă redusă de a continua studiile la program e de studii de licenţă
autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate. Petenta face menţiunea că
forma de învăţăm ânt la distanţă la specializarea Psihologie, Facultatea de
Sociologie - Psihologie Bucureşti din cadrul Universităţii “Spiru Flaret” nu este
prevăzută în nicio Hotărâre de Guvern din anul 2005 până în anul 2009. Petenta
subliniază faptul că O.G. nr. 10/2009 nu este aplicabilă în cazul său deoarece, la
data intrării în vigoare a acesteia, ea avea calitatea de absolvent licenţiat.
5.3. Colegiul director ia act de faptul că, prin adresa înregistrată la C.N.C.D.
cu nr. 5309/13.09.2011, petenta îşi retrage plângerea arătând că pentru anul
şcolar 2011-2012 dosarul său a fost validat de către Inspectoratul Şcolar
Judeţean Galaţi şi, în prezent, este profesor psiholog calificat, din data de 1
septem brie 2011. Petenta şi-a retras acuzaţiile şi faţă de Centrul Judeţean de
Resurse şi A sistenţă Educaţională Galaţi, m enţionând că situaţia de discriminare
sesizată nu mai există în cazul său.
5.4. Colegiul director se raportează la art. 14, alin. 1 din Procedura internă
de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor ce prevede, la art. 14, alin. 1 şi 2, faptul că
petentul poate să renunţe la petiţie fie verbal, în şedinţă Colegiului director, fie
prin cerere scrisă, iar renunţarea la petiţie se consem nează prin hotărâre a
Colegiului director.
5.5. Având în vedere faptul că petenta şi-a retras plângerea prin cerere
scrisă, potrivit dispoziţiilor legale incidente, Colegiul director dispune clasarea
dosarului.
Faţă de cele de mai sus, în tem eiul art. 20 alin. (2) din O.G. 137/2000
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor form elor de discrim inare, republicată,
cu unanimitate de voturi ale m em brilor prezenţi la şedinţă,

C O LE G IU L D IR E C TO R
H O TĂ R Ă ŞTE:

1. clasarea dosarului, potrivit art. 14, alin. 1 şi 2 din Procedura internă de
soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor
2. se va răspunde părţilor în sensul celor hotărâte.
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VI. Modalitatea de plată a amenzii
Nu este cazul
VII. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, în
termen de 15 zile de la data primirii, potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea faptelor de discriminare, republicată şi Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ.

Membrii Colegiului director prezenţi la şedinţă

Hotărâre redactată de C.V. şi A.S.

Notă: prezenta Hotărâre emisă potrivit prevederilor legii şi care nu este
atacată în termenul legal, potrivit O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea faptelor de discriminare, republicată şi Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, constituie de drept titlu executoriu.
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