CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
Autoritate de stat autonomă
Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, et. 2,
tel/fax. +40-21-3126578, e-mail: support@cncd.org.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 11375
HOTĂRÂREA NR. 406
din data 16.09.2015

Dosar nr. 103/2015
Petiţia nr. 1170/16.02.2015
Petent: Sindicatul “Sanitas Covasna”
Reclamat: Ministerul Educației Naționale
Obiect: drepturi salariale diferite între cele două categorii de personal din
învățământul preuniversitar, didactic și nedidactic.
I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
I.1. Numele, domiciliul sau reşedinţa petenţilor
I.1.1 Sindicatul “Sanitas Covasna”, prin reprezentant legal domnul NVC,
Județul Covasna.
I.2. Numele, domiciliul sau reşedinţa reclamatului
I.2.1 Ministerul Educației Naționale, loc. București, str., General Berthelot,
nr.28-30, sector 1.
II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare
2.1. Petentul susține că, cele două categorii de personal din învățământul
preuniversitar, didactic și nedidactic sunt reglementate în mod distinct în ceea ce
privește drepturile salarizării, măririle salariale, sporurile etc“.
III. Procedura de citare
3.1 Prin adresa înregistrată cu nr. 1170/30.04.2015, a fost citat Sindicatul
“Sanitas Covasna” prin reprezentant legal, pentru data de 19.05.2015. Procedură
legal îndeplinită.
3.2 Prin adresa înregistrată cu nr. 2987/30.04.2015 a fost citat Ministerul
Educației Naționale prin reprezentant legal pentru data de 19.05.2015. Procedură
legal îndeplinită.
IV. Susţinerile părţilor
Susţinerile petentului
Piaţa Valter Mărăcineanu 1-3, sector 1,
Bucureşti, Tel / fax 021-312.65.78/79/85
www.cncd.org.ro

4.1 Petentul, prin reprezentant, susține că partea reclamată, în speță,
Ministerul Educației Naționale, nu susține personalul nedidactic în fața Guvernului
României cu ocazia adoptării a OUG nr.83/2014, privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și cu alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice, majorări salariale etc. Exemplu: “începând cu 1 martie 2015,
cuantumul brut pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ se
majorează cu 5% față de nivelul acordat pentru luna februarie 2015 și începâmnd
cu 1 septembrie cu 5%, față de nivelul acordat pentru luna august 2015. “
Susţinerile părţii reclamate
4.2 Partea reclamată invocă necompetența materială a CNCD, și solicită
respingerea sesizării ca inadmisibilă. CNCD nu are competența materială de a
cenzura dispozițiile legale, în speță OUG nr.58/2014, privind stabilirea unor măsuri
financiare și pentru modificarea unor acte normative și OUG nr. 83/2014, privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015.
4.3 Reclamata arată că OMEN nr.4871/05.11.2014, privind implementarea
proiectului sistemic, a fost emis în vederea executării în concret a dispozițiilor art.5
al OUG nr.58/2014, privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea
unor acte normative: “începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență, în anul școlar/universitar 2014-2015, se poate acorda o subvenție sub
formă de sumă forfetară personalului didactic din învățământul preuniversitar de
stat și universitar de stat, încadrat în contractul individual de muncă pe perioadă
nedeterminată sau determinată pentru dezvoltare profesională. Potrivit dispozițiilor
Legii nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, personalul didactic, nu
poate fi asimilat personalului nedidactic.”
V. Motivele de fapt şi de drept
5.1. Colegiul director al CNCD reţine că petiţia, aşa cum a fost formulată,
relevă o situaţie în care, categoria de personal nedidactic, este salarizat în mod
diferit față de personalul didactic. Cele două categorii de personal din învățământul
preuniversitar, didactic și nedidactic sunt reglementate în mod distinct în ce
privește drepturile salarizării, măriri salariale, sporuri etc“.
Relativ la definiţia discriminării, astfel cum este reglementată în O.G. nr.
137/2000, republicată, Colegiul director precizează că în situaţia persoanelor
tratate diferit, tratamentul în speţă este datorat apartenenţei lor la una dintre
criteriile prevăzute în textul de lege, art. 2 din O.G. nr.137/2000, republicată.
Colegiul Director trebuie să analizeze dacă tratamentul diferit a fost indus datorită
unui criteriu prevăzut de art.2 alin.1), respectiv rasă, naţionalitate, etnie, limbă,
religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap,
boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţa la o categorie
defavorizată, care să fi constituit elementul determinant în aplicarea acestui
tratament. Or, condiţia criteriului ca motiv determinant trebuie interpretată în sensul
existenţei ca circumstanţă concretizată, materializată şi care constituie cauza
actului sau faptului discriminatoriu, şi care, în situaţia inexistenţei, nu ar determina
săvârşirea discriminării. Astfel, natura discriminării, sub aspectul ei constitutiv,
decurge tocmai din faptul că diferenţa de tratament este determinată de existenţa
unui criteriu, ceea ce prespune o legatură de cauzalitate între tratamentul diferit
imputat şi criteriul interzis de lege, invocat în situaţia persoanei care se consideră
discriminată.
Colegiul director, potrivit înscrisurilor depuse la dosarul cauzei constată că,
petentul invocă un tratament defavorizant, cu privire la modul de salarizare a
personalului plătit din fonduri publice. Acesta aplicându-se în mod diferențiat celor
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două categorii de personal din învățământul preuniversitar, didactic și nedidactic,
cu privire la drepturile salarizării, măriri salariale, sporuri etc. Fiind reglementate în
mod distinct, în speță de OUG nr.58/2014, privind stabilirea unor măsuri financiare
și pentru modificarea unor acte normative și OUG nr. 83/2014, privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015. Dar, tot în norma legală se
arată că potrivit dispozițiilor Legii nr.1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, “personalul didactic, nu poate fi asimilat personalului nedidactic”.
Așadar, Colegiul director constată că în prezenta speță, nu se întrunesc
elementele constitutive ale unei fapte de discriminare, potrivit art. 2 alin.1), din O.G
nr.137/2000, modificată, (nu există o situație comparabilă). O atare prezumţie,
permite cel puţin a se presupune că între un criteriu interzis şi fapta părţii
reclamate, există un raport de cauzalitate ce determină un tratament mai puţin
favorabil între părți, prin comparabilitate.
Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2) din O.G. 137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu
unanimitatea de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă.

COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1. Nu se întrunesc elementele constitutive ale unei fapte de discriminare
potrivit prevederilor art. 2 alin.1), din O.G nr.137/2000, modificată, (nu sunt situații
comparabile, personalul didactic, nu poate fi asimilat personalului nedidactic).
2. Se va răspunde părţilor în sensul celor hotărâte.
3. O copie a hotărârii se va transmite părţilor.
a) Sindicatul “Sanitas Covasna”, prin reprezentant legal domnul NVasile C,
Județul Covasna.
b) Ministerul Educației Naționale, loc. București, str., General Berthelot, nr.2830, sector 1.
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,
potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea faptelor de
discriminare, republicata şi Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.
Membrii Colegiului director prezenţi la şedinţă
ASZTALOS CSABA FERENC– Membru
BERTZI THEODORA – Membru
DINCĂ ILIE– Membru
JURA CRISTIAN – Membru
GHEORGHIU LUMINIȚA – Membru
LAZĂR MARIA – Membru
Piaţa Valter Mărăcineanu 1-3, sector 1,
Bucureşti, Tel / fax 021-312.65.78/79/85
www.cncd.org.ro

MANOLE FLORIN – Membru
POPA CLAUDIA SORINA – Membru

Intocmit Rodina Olimpiu Consilier Juridic SACD
Notă: prezenta Hotărâre emisă potrivit prevederilor legii şi care nu este
atacată în termenul legal, potrivit OG 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea faptelor de discriminare şi Legii 554/2004 a contenciosului
administrativ, constituie de drept titlu executoriu.
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