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I. Introducere
Egalitatea de șanse este unul din principiile care ar trebui să caracterizeze orice societate
democratică ce se bazează pe respectarea drepturilor și libertăților cetățenești. Acest principiu este
indispensabil dezvoltării holistice și durabile a societății și punerii în practică a drepturilor omului.
În sens larg, egalitatea de șanse se referă la oferirea aceluiași tratament și garantarea acelorași
condiții de succes pentru orice persoană, indiferent de caracteristicile sociale pe care le are sau
grupul din care face parte.
Orice abatere sau intenție de abatere de la acest principiu dă naștere unei situații de
discriminare. Aceasta se poate manifesta în mod direct – atunci când o persoană sau un grup de
persoane beneficiază de un tratament mai puțin favorabil decât ceilalți care sunt în situații
comparabile, sau în mod indirect – atunci când o prevedere, un criteriu sau o practică aparent neutră
dezavantajează anumite persoane sau grupuri de persoane, excepție făcând situațiile în care acestea
sunt justificate obiectiv de un scop legitim.
Potrivit legislației din România 1 , se consideră situații de discriminare orice deosebire,
excludere, restricție sau preferință pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie
socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare
HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect
restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor
omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.
Dacă ne referim la egalitatea de șanse în învățământul superior, această trebuie să se reflecte în
interiorul întregii comunități academice (studenți, profesori, management, personal auxiliar) și în
toate procesele educaționale și administrative care au loc în universități. Prin urmare, discriminarea
poate fi prezentă atât în relațiile dintre membrii comunităților academice, cât și în modul în care
funcționează universitățile, care pot discrimina anumite persoane sau grupuri de persoane.
Fenomenul discriminării în cadrul universităților din România nu a fost evaluat într-un mod
comprehensiv până la momentul actual, acest raport propunându-și să ofere o imagine de ansamblu
asupra dimensiunii acestuia și a instrumentelor de combatere existente.
Capitolul „Prevederi legislative cu privire la egalitatea de șanse și antidiscriminarea”
(Capitolul III) oferă informații despre cadrul legislativ național în ceea ce privește discriminarea în
România, ilustrând cele mai importante documente și prevederi de care cetățenii dispun în acest
sens. Mai mult decât atât, prezintă și informații despre prevederile din sfera asigurării egalității de
șanse și antidiscriminării aplicabile mediului universitar.
Capitolul „Dimensiuni ale discriminării în mediul universitar” (Capitolul IV) prezintă o
imagine amplă a fenomenului discriminării în mediul universitar românesc, prezentând date despre
grupurile vulnerabile din mediul universitar și percepția studenților față de discriminarea din
universități. Capitolul urmărește să ofere informații atât despre modul în care studenții percep
diferite grupuri vulnerabile, cât și despre gradul în care aceștia au fost victime sau cunosc situații de
discriminare în universitățile lor.
Capitolul „Politici interne ale universităților în ceea ce privește antidiscriminarea” (Capitolul
V) analizează documentele interne cele mai importante din universități care conțin prevederi legate
de egalitatea de șanse și antidiscriminarea în rândul comunităților academice, precum și politicile și
procedurile folosite de universități în acest sens. Documentele analizate au fost: Cartele
Universitare, Codurile de Etică și Codurile drepturilor și obligațiilor studenților din 10 universități.
De asemenea, aceast capitol analizează politicile şi procedurile interne ale universităţilor care
vizează combaterea discriminării. În acest sens, au fost urmărite mecanismele interne dezvoltate la
1

ORDONANTA nr. 137 din 31 august 2000 (republicată în 2007) privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor
de discriminare
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nivelul celor 10 universităţi în vederea evaluării existenţei unor proceduri interne de sesizare şi
soluţionare a cazurilor de discriminare, a rapoartelor anuale privind discriminarea, a unei
infrastructuri specifice (telefon verde, rampă pentru persoanele cu dizabilităţi etc.), precum şi
existenţa statisticilor despre studenţii care fac parte din grupurile vulnerabile la discriminare. Mai
mult, capitolul oferă și o imagine asupra gradului de informare al studenților cu privire la
instrumentele de sesizare a cazurilor de discriminare din universități și percepția lor asupra
eficienței acestora.
În capitolul „Implicarea organizațiilor sindicale ale angajaților și asociațiilor studențești în
raportarea cazurilor de discriminare” (Capitolul VI) urmărim modul în care structurile
reprezentative ale membrilor comunității academice au dezvoltat mecanisme interne de sesizare a
cazurilor de discriminare și dacă acestea sunt folosite.
Completând tabloul actorilor implicați în promovarea și apărarea egalității de șanse și
nediscriminării, în capitolul „Implicarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării
(C.N.C.D.) în soluționarea cazurilor de discriminare din universități” (Capitolul VII) este
prezentată jurisprudența C.N.C.D., cea mai importantă structură națională în domeniul discriminării,
în ceea ce privește cazurile de discriminare din universități din ultimii 5 ani.
Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra modului în care cazurile de discriminare și
soluționarea lor sunt percepute la nivelul societății, capitolul „Discriminarea în mediul universitar
reflectată în mass-media” (Capitolul VIII) prezintă o analiză a modului în care cazurile de
discriminare ale diferitor grupuri vulnerabile au fost prezentate de mass-media.
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II. Metodologie
Analiza documentelor legislative naționale
Analiza documentelor legislative naționale în domeniul asigurării egalității de șanse și
antidiscriminării a fost una calitativă și a urmărit conținutul următoarelor documente legislative:
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare;


Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată în 2013;

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi
simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de
săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii;


Noul Cod Penal, adoptat prin Legea nr. 286 din 17 iulie 2009.

 Legea nr. 1/2011 a educației naționale, precum și actele normative emise referitoare la
organizarea sistemului şi a procesului de învăţământ din ţara noastră;
 Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și
inovarea, dreptul de proprietate intelectuală;
 Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3666/30.03.2012;


Codul studiilor universitare de doctorat, adoptat prin H.G. nr. 681/2011;

Studiul de percepție a studenților în ceea ce privește discriminarea
Universul cercetǎrii:
Populaţia de studenți din România, la ciclul de licență și masterat, forma de învățământ – zi,
învățământ public și privat.
Tipul eșantionului:
- aleator, stratificat;
- criteriile de stratificare au fost: regiunile de dezvoltare ale României (NUTS II), formele de
proprietate ale universităților (publică/privată), grupele de specializări.
Volumul eşantionului: 903 persoane.
Reprezentativitate:
Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia de studenți din România cu o eroare tolerată de
+/- 3,33%, la un nivel de probabilitate de 95%.
Validare date eșantion:
Eşantionul a fost validat pe baza datelor INSSE incluse în baza de date TEMPO-Online.
Metoda de culegere a datelor:
- interviul pe bază de chestionar auto-aplicat;
- durata autoaplicării chestionarului a fost de aproximativ 35 de minute;
- în abordarea respondenților, operatorii de interviu au respectat standardele etice privind
cercetarea socială (ex. anominatul respondenților, confidențialitatea datelor obținute, acceptul
respondentului);
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Procedura de selecție a respondenților:
- în cadrul fiecărei facultăți selectate în eșantionul cercetării, operatorii de interviu au abordat
în vederea auto-aplicării chestionarului prima persoană pe care au întâlnit-o, persoană înscrisă la
ciclul de licență sau masterat, forma de învățământ – zi.
- criteriul de selecție a următorului respondent a fost anul de studiu, în vederea auto-aplicării
chestionarului fiind selectată o persoană dintr-un an de studiu diferit.
Chestionarul:
- Chestionarul conține 164 de întrebări (12 dintre acestea sunt întrebări socio-demografice);
- Instrumentul de cercetare conține întrebări cu referire la percepțiile și atitudinile asociate
discriminării în general, percepții și atitudini privind discriminarea în mediul universitar, cazurile de
discriminare cu care s-au confruntat respondenții, apsecte legate de cazurile de hărțuire sexuală,
discursul instigator la ură, gradul de cunoaștere a instituțiilor și procedurilor de raportare a cazurilor
de discriminare.
- Chestionarul a fost aplicat in perioada 5 -24 mai 2015.
Chestionarul poate fi regăsit în Anexa 1.
Distribuția respondenților în funcție de etnie:
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Distribuția respondenților în funcție de religie:

Analiza documentelor interne ale universităților
Analiza documentelor interne ale universităților reprezintă o analiză calitativă a Cartelor
universitare, a Codurilor de Etică și a Codurilor drepturilor în 10 universități alese aleator. Atât
Codurile de etică, precum și restul documentelor analizate, au o importanță deosebită în stabilirea şi
reflectarea principiilor morale care guvernează spațiul academic.
Universitățile evaluate au fost: Universitatea din București , Universitatea "Babes-Bolyai" din
Cluj-Napoca; Universitatea din Craiova; Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași;
Universitatea din Oradea; Universitatea de Vest din Timișoara; Universitatea Petru Maior din Târgu
Mureș; Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", din București; Universitatea Creștină
"Dimitrie Cantemir"; Politehnică București. Prin urmare, au fost evaluate în total 29 de documente:
10 Carte, 10 Coduri de Etică și 9 Statute ale Studenților. Analiza a folosit o grilă de evaluare (Anexa
2) și a urmărit indicatori precum:


referințe la legislația națională și internațională cu privire la combaterea discriminării;



menționarea egalității (de șanse), a toleranței și a altor valori similare;

 existența prevederilor exprese privind antidiscriminarea şi definirea acestui concept
(inclusiv menționarea tipurilor și criteriilor de discriminare, etc);


procedurile de sesizare şi soluționare a cazurilor de discriminare și a sancțiunilor aplicabile.

Analiza politicilor și procedurilor interne ale universităților
Datele necesare pentru realizarea acestei analize au fost colectate prin intermediul unui chestionar
(Anexa 3) care a fost transmis conducerilor celor 10 universităţi analizate anterior: Universitatea din
Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din Craiova, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea din Oradea, Universitatea de Vest din Timişoara,
Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”
din Bucureşti, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Universitatea Politehnică din Bucureşti.
Trebuie menţionat faptul că din cauza lipsei de responsivitate a universităţilor, au existat două
variante ale chestionarului, una mai amplă, iar alta mai restrânsă. În ciuda eforturilor depuse de
echipa de proiect pentru colectarea informaţiilor, au fost primite răspunsuri doar de la 7 din cele 10
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universităţi (Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca,
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea din Oradea, Universitatea de Vest din
Timişoara, Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş, Universitatea Creştină “Dimitrie
Cantemir”). Chestionarul aplicat a fost realizat în două variante, una mai amplă, alta mai restrânsă,
iar întrebările adresate au vizat aflarea următoarelor tipuri de informaţii: includerea prevederilor
privind interzicerea discriminării în documentele interne ale universităţilor; procedura de adoptare a
documentelor interne şi informarea comunităţii universitare cu privire la prevederile acestora,
existenţa de rapoarte privind discriminarea în universitate; existenţa de date statistice despre
studenţii care fac parte din grupurile vulnerabile la discriminare; mecanisme de identificare a
nevoilor pe categorii, precum şi infrastructură specifică pentru promovarea egalităţii de şanse;
statistici cu privire la structura de conducere a corpului profesoral (din perspectiva genului);
funcţionalitatea Comisiilor de Etică; Politici / strategii sau măsuri de prevenire și combatere a
discriminării în cadrul universității; campanii, evenimente şi proiecte care promovează egalitatea de
şanse şi toleranţa; abaterile de la principiile etice şi de echitate; procedurile de soluţionare pentru
cazurile de discriminare sesizate; numărul de reclamaţii la C.N.C.D.
În vederea analizării funcționalității Comisiilor de Etică din universitățile analizate, precum și a
reflectării la nivelul acestora a cazurilor de discriminare au fost incluse în analiză și Rapoartele
Comisiilor de Etică din cadrul fiecărei universități pentru anul universitar 2013-2014.
Analiza implicării organizațiilor sindicale ale angajaților și organizațiilor studențești în
domeniul discriminării
Sondajul care a stat la baza acestei analize a fost realizat prin intermediul a două chestionare:
unul adresat organizațiilor sindicale ale angajaților (Anexa 4), iar celălalt adresat asociațiilor
studențești (Anexa 5).
Răspunsurile din partea organizațiilor au fost comunicate de către reprezentanții acestora atât
prin intermediul comunicării online, cât și telefonic.
În cadrul celor 10 universităţi evaluate, au fost identificate 5 organizaţii sindicale (Sindicatul
Personalului Didactic din Universitatea Bucureşti, Sindicatul Universităţii Babeş – Bolyai,
Sindicatul “UNIO” din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, “Corpul Profesional Universitar”
din Universitatea din Oradea, Sindicatul Personalului Didactic din U.M.F. “Carol Davila” din
Bucureşti) şi 7 asociaţii studenţeşti (Asociaţia Studenţilor din Universitatea din Bucureşti,
Organizaţia Studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai, Convenţia Organizaţiilor Studenţeşti din
Universitatea din Craiova, Liga Studenţilor din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Asociaţia
Studenţilor Gheorghe Şincai din Universitatea din Oradea, Organizaţia Studenţilor din Universitatea
de Vest Timişoara, Societatea Studenţilor în Medicină Bucureşti). Menţionăm că în restul
universităților fie nu au fost constituite astfel de structuri reprezentative ale studenților sau ale
profesorilor, fie nu au putut fi indentificate și contactate.
Analiza implicării C.N.C.D. în soluționarea cazurilor de discriminare din universități
În realizarea acestei analize au fost consultate toate hotărârile emise de Consiliul Național
pentru Combaterea Discriminării în perioada 2009-2014. Dintre acestea, au fost selectate acele
hotărâri care au implicat cazuri de discriminare din mediul universitar, care au fost sortate în funcție
de anul emiterii hotărârii. Acestea pot fi regăsite în Anexa 6. Ulterior, pentru o analiză completă, a
fost parcurs întreg conținutul al acestor hotărâri.
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Analiza modului în care cazurile de discriminare din universități au fost reflectate în massmedia
Activitatea de monitorizare care a stat la baza acestei cercetări a avut ca scop principal
identificarea cazurilor de excludere, hărţuire, marginalizare, discriminare sau instigare la ură în
universităţile din România, care sunt relatate de mass-media. Monitorizarea este una retroactivă şi
vizează perioada 2012-2014.
Au fost folosite 104 perechi de cuvinte pentru identificarea tuturor articolelor din presa scrisă
referitoare la cazuri individuale sau date statistice în legătură cu fenomenul discriminării în
universităţile din România. În selectarea materialelor relevante pentru acest studiu, au fost avute în
vedere cazurile de discriminare, respectiv: discriminare directă sau indirectă, hărțuire, discriminare
multiplă și discurs instigator la ură în mediul universitar. Au fost incluse în cercetare şi materiale
care făceau referire la discriminare în mediul preuniversitar, pentru a documenta forme de
discriminare sau excluziune cu care se confruntă copii și tineri din grupuri vulnerabile la
discriminare, până să ajungă la facultate. De altfel, o parte din aceste obstacole limitează sever
accesul acestora la mediul universitar.
Lista completă cu combinaţiile de cuvinte folosite în căutare poate fi consultată la Anexa 7. În
urma monitorizării a rezultat un total de 62515 materiale, din care au fost selectate articolele
relevante. Cele mai multe rezultate au fost generate de căutări precum Acces-Şcoală (14900 de
articole), Romi/rromi-Şcoală (5160 de articole), Acces-Facultate (2975 de articole), AccesUniversitate (2749 de articole), Handicap-Şcoală (4410 de articole), Maghiari-Şcoală (2671 de
articole) şi Minorităţi-Şcoală (2178 de articole). La popul opus s-au situat căutările bazate pe
perechi de cuvinte precum Rasism-Facultate (52 de articole), Lesbiana-Studentă (52 de articole),
Dizabilitate-Student (51 de articole), Unguri-Studentă (39 de articole), Rasism-Universitate (36 de
articole), Homofob-Şcoală (36 de articole), LGBT-Universitar (33 de articole), DizabilitateUniversitate (29 de articole), Lesbiană-Facultate (29 de articole), Degradant-Universitar (28 de
articole), Lesbiană-Universitate (26 de articole), Dizabilitate-Studentă (22 de articole), XenofobFacultate (22 de articole), LGBT-Universitate (18 articole), Excluziune/excludere-Mediu academic
(18 articole), LGBT-Facultate (15 articole), Xenofob-Universitate (13 articole), DegradantUniversitate (13 articole), Lesbiană-Universitar (12 articole), Homofob-Facultate (8 articole),
Homofob-Universitate (7 articole), Homofob-Universitar (6 articole), Marginalizat-Învăţământ
superior (3 articole), Discriminare-Mediu academic (2 articole) şi Incluziune-Mediu academic cu un
singur 1 articol. Din totalul acestor materiale au fost extrase un aprox. 250 de materiale relevante
pentru tematica acestui raport, care vor fi detaliate mai jos. În total, s-a ajuns la o bază de date cu
890 de link-uri unice către materiale pe le-am analizat şi din care am extras observaţiile şi
concluziile care urmează.
De asemenea, pentru a obţine o imagine cât mai completă asupra reflectării fenomenului de
discriminare în învăţământul universitar (şi preuniversitar) a fost incluse în analiză şi materiale de
presă din revista presei realizată de către C.N.C.D. prin intermediul Biroului său de comunicare, în
perioada supusă analizei, reţinându-se spre analiză câteva articole relevante prezentei cercetări.
O observație preliminară ar fi că vasta majoritate a articolelor rezultate nu se referă la cazuri de
discriminare în mediul universitar, sau în sistemul educaţional per ansamblu. Pentru a lărgi baza de
căutare au fost incluse şi materiale de presă care abordează discriminarea în mediul preuniversitar
precum şi cele care se referă la parcursul educaţional al tinerilor care fac parte din grupuri
dezavantajate. Considerăm că această abordare contribuie la o mai bună înţelegere a fenomenului de
discriminare şi excluziune socială a grupurilor vulnerabile care sunt subreprezentate în mediul
universitar.
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Limitări și sugestii pentru cercetările viitoare
Una din limitările inerente ale acestei cercetări o constituie lipsa unor studii prealabile, care ar
permite o analiză a evoluției prevederilor din documentele interne ale universităților din România în
ultimii 25 de ani.
O altă limitare este dată și de numărul relativ scăzut de universități incluse în cercetarea
documentelor oficiale și de subreprezentarea universităților private în cadrul analizei. De asemenea,
selecția universităților nu a fost realizată în baza unei metodologii care să permită formularea de
concluzii reprezentative pentru întrega comunitate universitară din România. Aceste concluzii pot fi
însă utilizate pentru evidențierea unor lacune sau bune practici din regulamentele universitare
actuale și pot sta la baza îmbunătățirii acestora pe viitor.
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III. Prevederi legislative cu privire la egalitatea de șanse și combaterea
discriminării
În România, egalitatea între cetățeni este garantată de Constituție, prin Art. 4 (2) – „România
este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate,
de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de
origine socială”, precum şi de Art. 16 (1) - „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor
publice, fără privilegii şi fără discriminări”.
Pe lângă aceasta, există o serie de alte documente legislative adoptate de-a lungul timpului care
fac referire la asigurarea egalității de șanse și sancționarea formelor de discriminare. Unele dintre
ele conțin principii și valori, în timp ce altele definesc clar formele de discriminare și descriu
procedurile de sesizare și soluționare.
Cele mai relevante documente legislative în acest sens de la nivel național sunt:
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi
sanctionarea tuturor formelor de discriminare;


Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată în 2013;

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi
simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de
săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii;
 Noul Cod Penal, adoptat prin Legea nr. 286 din 17 iulie 2009.
Raportându-ne la sistemul de învățământ superior, documentele legislative cele mai importante
sunt:
 Legea nr. 1/2011 a educației naționale, precum și actele normative emise referitoare la
organizarea sistemului şi a procesului de învăţământ din ţara noastră;
 Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și
inovare, dreptul de proprietate intelectuală;
 Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3666/30.03.2012;


Codul studiilor universitare de doctorat, adoptat prin H.G. nr. 681/2011;

A. Contextul național
Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare
Ordonanța nr. 137/ 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 2 ,
este principalul instrument legislativ din domeniul anti-discriminării în Romania. Aceasta definește
discriminarea ca fiind “orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă,
naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă,
handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată,
precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii,
folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
sau a drepturilor recunoscute de lege [...]”. 3

2

O.G. nr. 137 din 31 august 2000 republicată în Monitorul Oficial nr. 166 din 7 martie 2014, formă actualizată până la
data de 05.08.2015
3
Art. 2 (1) din O.G. 137 /2000
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Ordonanţa mai prevede și că „principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi
discriminării sunt garantate” 4 în special în exercitarea anumitor drepturi printre care dreptul la
educaţie şi la pregătire profesională; dreptul de a lua parte, în condiţii de egalitate, la activităţi
culturale şi sportive; dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie; dreptul la libertatea de
opinie şi de exprimare; dreptul la muncă, la libera alegere a ocupaţiei, la condiţii de muncă
echitabile şi satisfăcătoare, cu relevanță majoră pentru egalitatea în mediul universitar.
Constituie contravenţie, conform art. 11 din această ordonanţă „refuzarea accesului unei
persoane sau unui grup de persoane la sistemul de educaţie de stat sau privat, la orice formă, grad
şi nivel, din cauza apartenenţei acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie
socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau
orientării sexuale a persoanelor în cauză.”
Aceste prevederi sunt aplicabile „tuturor fazelor sau etapelor din sistemul educaţional, inclusiv
la admiterea sau la înscrierea în unităţile ori instituţiile de învăţământ şi la evaluarea ori
examinarea cunoştinţelor”. 5
De asemenea, este interzisă „solicitarea unor declaraţii doveditoare ale apartenenţei acelei
persoane sau acelui grup la o anumită etnie, care să condiţioneze accesul unei persoane sau unui
grup de persoane la educaţie în limba maternă. Excepţie face situaţia în care în învăţământul liceal
şi universitar candidaţii concurează pe locuri special acordate pentru o anumită minoritate şi se
impune dovedirea, printr-un act din partea unei organizaţii legal constituite a minorităţii
respective, a apartenenţei la această minoritate.” 6
Totuși, aceste prevederi ”nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului unităţii ori
instituţiei de învăţământ de a refuza înscrierea sau admiterea unei persoane ale cărei cunoştinţe ori
rezultate anterioare nu corespund standardelor sau condiţiilor de înscriere cerute pentru accesul în
instituţia respectivă, atât timp cât refuzul nu este determinat de apartenenţa persoanei în cauză la o
anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată,
respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia.” 7
În ceea ce privește hărțuirea, aceeași lege prevede: „constituie hărţuire şi se sancţionează
contravenţional orice comportament pe criteriu de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie,
categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenenţă la o categorie defavorizată,
vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru
intimidant, ostil, degradant ori ofensiv.” 8
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată în 2013
Legea nr. 202/2002 9 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați include o
serie de definiții esențiale pentru garantarea egalității de gen. Astfel, discriminarea directă (între femei
și bărbați) este prezentată drept “situația în care o persoană este tratată mai puțin favorabil, pe
criterii de sex, decât este, a fost sau ar fi tratată o alta persoană într-o situație comparabilă” 10 iar
discriminare indirectă drept „situația în care o dispoziție, un criteriu sau o practică, aparent neutră,
ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex în raport cu persoanele de alt sex, cu excepția
cazului în care această dispoziție, acest criteriu sau această practică este justificată obiectiv de un
scop legitim, iar mijloacele de atingere a acestui scop sunt corespunzatoare și necesare” 11 .
Conform legii nr. 202/2002 „prin hărțuire se înțelege situația în care se manifestă un
comportament nedorit, legat de sexul persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea demnității
4

Art. 1 alin. 2 din O.G. 137 /2000
Art. 11 alin. 2 din O.G. 137 /2000 http://www.polcomtim.ro/diverse/O137.pdf
6
Art. 11 alin 3 din O.G. nr. 137/2000.
7
Art. 11 alin. (1)-(3) din O.G. nr. 137/2000.
8
Art. 2 (5) din O.G. 137 /2000, http://www.polcomtim.ro/diverse/O137.pdf
9
Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată în
Monitorul Oficial nr. 326 din 5 iunie 2013, formă actualizată până la data de 05.08.2015
10
Art. 4 alin. 1 lit. a.
11
Art. 4 alin. 1 lit. b.
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persoanei în cauză și crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor” 12 ,
iar hărțuirea sexuală reprezentă „situatia in care se manifestă un comportament nedorit cu conotație
sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnității unei
persoane și, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor” 13 .
Nu în ultimul rand, legea 202/2002 definește acțiunile pozitive la lit. e a art. 4 drept “acele
acțiuni speciale care sunt întreprinse temporar pentru a accelera realizarea în fapt a egalității de
șanse între femei și bărbați și care nu sunt considerate acțiuni de discriminare”.
Articolul 2 al acestei legi enumeră domeniile în care sunt aplicabile prevederile acestei legi,
respectiv: „domeniul muncii, educaţiei, sănătăţii, culturii şi informării, politicii, participării la
decizie, furnizării şi accesului la bunuri şi servicii, cu privire la constituirea, echiparea sau
extinderea unei intreprinderi ori inceperea sau extinderea oricarei alte forme de activitate
independentă, precum şi în alte domenii reglementate prin legi speciale.”
Noul Cod Penal
În ceea ce privește discriminarea, Noul Cod Penal o prevede ca una dintre circumstanțele
agravante, cu relevanță la calculul pedepselor, ”săvârşirea infracţiunii pentru motive legate de rasă,
naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere,
origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA ori pentru
alte împrejurări de acelaşi fel, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorităţii unei persoane
în raport cu celelalte” 14 .
Noul Cod Penal 15 incriminează „incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau
discriminare împotriva unei categorii de persoane”, prevăzând sancțiunea de inchisoare de la 6 luni
la 3 ani sau cu amendă.
De asemenea, la capitolul infracțiunilor de corupție și de serviciu, articolul 297 referitor la
abuzul în serviciu stipulează că „fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de
serviciu, nu indeplineste un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o
pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice [...] se
pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție
publică.” Aceeași sancțiune este aplicabilă și pentru „fapta funcţionarului public care, în
exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează
pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă,
religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică
necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA”.
Hărțuirea sexuală este prevăzută în mod expres la articolul 223 și constă în “pretinderea în mod
repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relații de muncă sau al unei relații similare,
dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situație umilitoare”. Această faptă „se
pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă”. Putem considera relația de
colegialitate dintre studenți sau cea dintre angajații universității (inclusiv profesori), și studenți ca
fiind relații similare cu cea de muncă, conform înțelesului avut în vedere de legiuitor.

12

Art. 4 alin. 1 lit. c.
Art. 4 alin. 1 lit. d.
14
Art. 77 lit. h) din Noul Cod Penal
15
Art. 369 din Noul Cod Penal, adoptat prin Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 publicată în Monitorul Oficial nr. 510 din
24 iulie 2009, formă actualizată până la data de 05.08.2015.
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B. Învățământul superior
Legea Educaţiei Naţionale
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (actualizată) 16 garantează accesul egal al tuturor
cetățenilor „la toate nivelurile și formele de învațământ preuniversitar și superior, precum și la
învățarea pe tot parcursul vieții, fară nicio formă de discriminare” 17 . De asemenea, conform Art. 3.
al legii educației, printre principiile care guvernează atât învăţământul românesc, regăsim şi
următoarele:
- principiul echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare;
- principiul garantării identităţii culturale a tuturor cetăţenilor români şi dialogului intercultural;
- principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale,
dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi
religioase;
- principiul asigurării egalităţii de şanse;
- principiul libertăţii academice;
- principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme religioase şi
doctrine politice;
- principiul incluziunii sociale;
- principiul organizării învăţământului confesional potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult
recunoscut;
- principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al
sistemului de învăţământ.
Legea mai prevede de asemenea că educaţia şi formarea profesională au ca finalitate formarea și
educarea:
- unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura naţională şi
universală şi pe stimularea dialogului intercultural;
- în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului;
- a sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi a respectului pentru
natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural.
Egalitatea în cadrul comunității academice este garantată de Art. 2 alin. (4) și (5) care prevăd că
statul asigură cetăţenilor României (precum şi celor din state membre UE), ai statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene] drepturi egale de acces la toate
nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul
vieţii, fără nicio formă de discriminare.
De asemenea, Art. 118 alin. (2) din Legea Educației Naționale interzice în instituțiile de
învățământ superior discriminări pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică
sau religioasă, orientare sexuală sau alte tipuri de discriminare, cu excepţia măsurilor afirmative
prevăzute de lege, Art.118 alin. (3) prevede dreptul studenților cu dizabilități fizice de a avea căi de
acces adaptate nevoilor acestora în totalitatea spaţiilor universitare, precum şi condiţii pentru
desfăşurarea normală a activităţilor academice, sociale şi culturale în cadrul instituţiilor de
învăţământ superior.
Legea prevede și obligativitatea funcționării comisiilor de etică în toate universitățile din țară,
care au ca atribuții principale analizarea și soluționarea cazurilor de abatere de la etica universitară.
Comisiile de etică se pot autosesiza sau pot fi sesizate de orice persoană din interiorul sau din afara
16

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011(actualizată),
http://www.utcluj.ro/media/documents/2013/10._LEGE_nr1_actualizata.pdf
17
Art. 2(4) din Legea nr. 1/2011.
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mediului universitar, cu privire la eventuale abateri săvârşite de membri ai comunităţii
universitare 18 . Comisia trebuie să păstreze confidențialitatea cu privire la identitatea persoanei care
face sesizarea şi că în comunice acesteia rezultatul procedurilor urmate, în termen de 30 de zile de
la primirea sesizării 19 .
Codul drepturilor și obligațiilor studenților
Codul drepturilor și obligațiilor studenților este documentul care cuprinde totalitatea drepturilor
și obligațiilor studenților, conform Art. 202 (3) din LEN. Acesta a fost adoptat prin Ordinul de
Ministru 3666/2012 20 și prevede, obligativitatea tuturor Senatelor universităților de a adopta un Cod
universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, la propunerea studenţilor, în termen de 60 de
zile de la adoptarea acestuia.
Potrivit Art. 7 din cadrul acestuia, statul garantează pentru toţi studenţii din sistemul naţional de
învăţământ un învăţământ echitabil în ceea ce priveşte admiterea, parcurgerea şi finalizarea
studiilor.
Principiul egalității este prevăzut în cadrul acestuia prin Art. 6 (1) prin care studenţii sunt
considerați parteneri ai instituţiilor de învăţământ superior şi membri ai comunităţii universitare.
Același principiu este prevăzut într-o formă mai specifică prin Art. 11. s), care oferă dreptul la
examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau
permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoştinţelor învăţate în maniera
prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea
standardelor examinării;
Cu privire la recunoaşterea minorităţilor (etnice, religioase), studenţii înmatriculaţi în
universităţile confesionale beneficiază de drepturile şi obligaţiile stipulate în prezentul cod dacă
acestea nu contravin drepturilor şi obligaţiilor care decurg din reglementările elaborate în funcţie de
specificul dogmatic şi canonic al fiecărui cult – Art. 1 (3). De asemenea acestora li se asigură
dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulaţie internaţională, dacă există această
posibilitate în instituţia de învăţământ superior, în limita locurilor atribuite pentru acest tip de
program de studii – Art. 11, p);
Suportul social pentru categoriile defavorizate este prevăzut printr-o serie de măsuri menite
să sprijine studenții proveniți din aceste categorii, precum: locuri bugetate garantate pentru
candidaţii ce provin din medii dezavantajate socio-economic 21 , servicii gratuite de orientare şi
consiliere educaţională şi profesională pentru această categorie de studenţi, servicii gratuite de
informare şi consiliere academică, profesională, psihologică şi socială 22 și dreptul de a fi
reprezentaţi în comisiile care gestionează serviciile sociale 23 .
Studenţii beneficiază de anumite drepturi sociale, în condițiile legii, respectiv de: asistenţă
medicală gratuită, cazare, cu excepţia cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, subvenţii
pentru cazare. 24 burse sociale, acordate studenţilor cu venituri reduse 25 , „burse din alocaţii bugetare
sau venituri proprii extrabugetare ale universităţilor, precum şi alte tipuri de burse speciale”, locuri
în taberele tematice acordate studenilor care provin din medii dezavantajate sau care au obținut
rezultate remarcabile în activitatea academică 26 .
În ceea ce privește libertatea de exprimare, Codul prevede obligația studenților de a nu folosi
un limbaj şi comportament neadecvate mediului universitar 27 . Acesta interzice orice formă de
18

Art. 308 din Legea Educație Naționale
Art. 309 din Legea Educație Naționale
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http://www.legex.ro/Ordin-3666-2012-119380.aspx
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Art. 8 din Codul drepturilor și obligațiilor studenților
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Art. 11 l) din Codul drepturilor și obligațiilor studenților
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Art. 12 c) din Codul drepturilor și obligațiilor studenților
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Art. 14 din Codul drepturilor și obligațiilor studenților
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Art. 16 b) din Codul drepturilor și obligațiilor studenților
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Art. 17 (1) din Codul drepturilor și obligațiilor studenților
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Art. 18 (j) din Codul drepturilor și obligațiilor studenților
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discriminare individuală sau de grup sau de propaganda politică în cadrul universităților. De
asemenea, studenții au obligația de a respecta codul de etică al universităţii și de a sesiza
autorităţilor competente în legătură cu orice nereguli întâlnite în mediul academic 28 .
În vederea respectării drepturilor studenților, Codul prevede obligativitatea asociaţiilor
studenţeşti legal constituite din fiecare universitate, de a elaborara un raport anual privind
respectarea prevederilor acestui cod, și publicarea raportului înainte de începerea fiecărui an
universitar pe site-ul universităţii 29 .

28
29

Art. 18 (f) din Codul drepturilor și obligațiilor studenților
Art. 5 din Codul drepturilor și obligațiilor studenților
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IV. Dimensiuni ale discriminării în mediul universitar
a. Discriminarea în România
Potrivit studiului realizat de Friedrich-Ebert-Stiftung în 2014 “Tineri în România: griji, aspirații,
atitudini și stil de viață” 30 , 18% dintre tinerii din România se simt discriminați în mod constant.
Extinzând această categorie pentru tinerii care se simt discriminați nici des, nici rar, se ajunge la
procentul de 39% din totalul tinerilor din România. De asemenea, în cadrul studiului a fost
identificat faptul că unul din trei tineri de etnie romă afirmă că se simte discriminat, 6% din femeile
între 15 și 29 de ani se simt discriminate des pe baza genului lor, unul din patru tineri din România
se simte discriminat pe motiv că este sărac, iar unul din cinci tineri ce provin din mediul rural se
simt discriminați pentru acest lucru.
Același studiu relevă faptul că în rândul tinerilor români există și elemente ale unei culturi de
respingere a diversității – în primul rând diversitatea etnică și diversitatea sexuală. Aproape 50%
din tinerii maghiari și romi se simt discriminați des sau uneori, din diverse motive. În plus, aproape
50% dintre tineri consideră homosexualii și lesbienele inacceptabili sau total inacceptabili.
Mai mult, intoleranța reprezintă una dintre principalele probleme la nivelul elevilor din școli și
licee. Conform unui sondaj realizat de Fundația Soros România 31 , elevii manifestă intoleranță în
special față de homosexuali (75% nu i-ar dori ca vecini), față de romi (68%) și față de persoanele
infectate cu HIV/SIDA (66%). Elevii, în proporție de 42%, nu ar dori vecini musulmani și în
proporție de 35% maghiari.
b. Grupuri vulnerabile în mediul universitar
Numărul studenților din România a scăzut dramatic în ultimii ani, de la aproape 1 milion de
studenţi în 2007 la sub 450.000 în 2013, conform datelor Consiliului Național pentru Finanțarea
Învățământului Superior 32 . Printre principalele cauze ale aceste scăderi se numără rezultatele slabe
la examenului de bacalaureat din ultimii ani și scăderea demografică din România.
Odată cu scăderea numărului de studenți din România, s-au intensificat dezbaterile legate de
accesul la învățământ superior al grupurilor vulnerabile și potențialul intelectual imens pe care îl
pierde România din cauza numeroaselor bariere pe care aceste grupuri le întâmpină în accesul,
progresul și absolvirea învățământului superior.
Deși Legea Educației Naționale prevede câteva măsuri afirmative pentru anumite categorii
sociale (ex: locuri speciale pentru tinerii romi, burse sociale pentru tinerii orfani sau proveniți din
familii cu venituri reduse, scutirea taxei de admitere pentru copiii cadrelor didactice etc.), aceasta
nu explicitează clar grupurile vulnerabile din sistemul de învățământ superior și, mai ales, nu
conține prevederi care ar putea să se refere la toate acestea.
Cu toate acestea, din datele prezentate de anumite instituții sau organizații, se poate observa că
există anumite categorii ale populației din România care sunt subreprezentate în sistemul universitar
românesc, raportându-ne la prezența acestora în populația totală a România.
De exemplu, în România numai 17,1% dintre tinerii romi sunt absolvenţi de liceu sau studii
superioare, comparativ cu 60% restul populației 33 .
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Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014, “Tineri în România: griji, aspirații, atitudini și stil de viață”,
http://www.fes.ro/media/2014_news/Raport-FES-Tineri_in_Romania.pdf, p.59-64
31
Gabriel Bădescu et. al. (2010), Implicarea civică şi politică a tinerilor, Constanţa: Editura Dobrogea,
http://www.academia.edu/3845628/Implicarea_civica_i_politica_a_tinerilor, Accesat 27.01.2015.
32
Raport public anual 2014 – Starea finanțării învățământului superior și măsurile de optimizare ce se impun
33
http://www.mediafax.ro/social/numarul-romilor-absolventi-de-liceu-si-studii-superioare-a-crescut-de-trei-ori-in-15ani-10781828
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Deși la nivel național 55% din populație trăia în 2011 în mediul rural, procentul de studenți
proveniți din mediul rural era de doar 24% 34 .
Cu privire la tinerii cu dizabilități, un raport din 2009 35 arată că “Procentul persoanelor cu
dizabilităţi care nu sunt şcolarizate deloc este de 7 ori mai mare decât media naţională […]
abandonul şcolar după primele 4 clase este de două ori mai frecvent în rândul persoanelor cu
dizabilităţi” comparativ cu restul populației. “Doar 17,5% din persoanele cu dizabilităţi reuşesc săşi finalizeze studiile liceale faţă de media naţională de circa 31%. La nivel universitar, doar 0,07%
din populația de studenți era reprezentată de tinerii cu dizabilități în 2009, în contextul în care,
conform datelor INS din 2012, 3,66% din populația României era reprezentată de persoane cu
dizabilități 36 .
Din păcate, lipsa definirii grupurilor vulnerabile în sistemul de învățământ românesc face
extrem de dificilă o abordare holistică asupra problemelor și nevoilor tuturor grupurilor
subreprezentate din sistemul superior. Luând în considerare recomandările Organizației Studenților
din Europa 37 , printre posibilele grupuri vulnerabile din sistemul de învățământ superior, am mai
putea vorbi despre studenții care au copii, studenții imigranți, studenții din diferite minorități etnice
sau religioase, studenții maturi, studenții de sex feminin, studenții LGBTQ sau studenții cu boli
cronice. Evident, aceste categorii pot fi extinse, în funcție de contextele locale.
Lipsa definirii grupurilor vulnerabile în învățământul superior românesc a dus și la o lipsă
masivă de date cu privire la accesul și succesul în universități ale reprezentanților diferitor grupuri
considerate vulnerabile, iar această lipsă de date se manifestă mai pregnant în ceea ce privește
corpul profesoral. La acest moment datele publice despre reprezentarea grupurilor ce pot fi
considerate vulnerabile în corpul profesoral sau, mai mult, în structurile de conducere ale
universităților, sunt aproape inexistente.
c. Percepții și atitudini ale studenților privind discriminarea
În cele ce urmează, vom prezenta rezultatele studiului aplicat la nivelul populației de studenți
din România, în ceea ce privește percepțiile și atitudinile lor privind discriminarea, la nivel general.
În desemnarea grupurilor vulnerabile pe care le-am ales pentru a le supune analizei, am ținut cont
de grupurile considerate vulnerabile în România într-o accepțiune la scară largă.

34

UEFISCDI – Angajamentele României în Spațiul European al Învățământului Superior (EHEA) și evaluarea
implementării la nivel național
35
http://www.motivation.ro/uploads/studii%20SAR/Diagnostic%20exclus%20de%20pe%20piata%20muncii.pdf
36 36
UEFISCDI – Angajamentele României în Spațiul European al Învățământului Superior (EHEA) și evaluarea
implementării la nivel național
37
European Students` Union - Bologna With Students Eyes 2015
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În ce măsură considerați că sunteti o persoană tolerantă?

Foarte mica
masura, 5.43%

Nu stiu, 2.99%

Nu raspund,
1.88%

Mica masura,
13.18%

Foarte mare
masura,
31.12%

Mare masura,
45.40%

% populație totală
76% dintre respondenți se declară ca fiind persoane tolerante (răspunsurile cumulate pentru
opțiunile “în mare măsură“ și “în foarte mare măsură”).
Din pespectivă regională, așa cum se poate observa în graficul următor, nu există diferențe
semnificative între regiuni în ceea ce privește gradul de toleranță declarat, cel mai mic procent
înregistrându-se în Regiunea Centru (68,79% - răspunsurile cumulate pentru opțiunile “în mare
măsură“ și “în foarte mare măsură”) și cel mai ridicat în Regiunea București-Ilfov (81,03%).
Din perspectiva specializărilor universitare, nici în acest caz nu există diferențe semnificative,
înregistrându-se un minim pentru studenții specializării științelor economice (70% - răspunsurile
cumulate pentru opțiunile “în mare măsură“ și “în foarte mare măsură”) și un maxim de 84,48%
pentru studenții din cadrul specializării drept.
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În ce măsură considerați că sunteti o persoană tolerantă?

% populație per regiune

% populație per specializare
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Cât de confortabil v-ați simți să lucrați în echipă cu un coleg…

% populație totală
În medie, aproximativ un sfert dintre respondenți declară că nu se simt confortabil în situația de
a lucra în echipă cu un coleg de altă etnie, religie, infectat cu HIV/SIDA, cu dizabilități fizice sau de
altă orientare sexuală.
Principalele patru categorii de persoane care generează cel mai ridicat grad de disconfort
(răspunsurile cumulate pentru opțiunile “deloc confortabil” și ”destul de puțin confortabil”) în
perspectiva desfășurării unor activități în echipă sunt:
- persoanele infectate cu HIV/SIDA (46,73%)
- persoanele de altă orientare sexuală (39,53%)
- persoanele de etnie romă (37,32%)
- persoanele de etnie maghiară (26,36%).
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Cât de confortabil v-ați simți să lucrați în echipă cu un coleg…

Procentele înregistrate pentru opțiunile “destul de confortabil” și “foarte confortabil”, din
perspectiva distribuției de gen, evidențiază un grad mai ridicat de toleranță din partea respondenților
de gen feminin.
Cea mai mare diferență între reprezentanții celor două genuri se înregistrează prin raportare la
persoanele de altă orientare sexuală (10,79%), respondenții de gen feminin fiind mai toleranți.
În ceea ce privește persoanele de etnie romă și persoanele infectate cu HIV/SIDA, gradul de
toleranță este același pentru ambele genuri.
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Cât de confortabil v-ați simți să lucrați în echipă cu un coleg…DE ALTĂ ORIENTARE
SEXUALĂ?

Deloc confortabil

Vest
Sud-Vest Oltenia

Destul de putin confortabil

49.12%

8.77%
25.00%

Sud-Muntenia

11.54%
23.66%

31.30%

Nord-Vest
18.18%

Nord-Est

29.48%

Centru
Bucuresti-Ilfov

13.49%

17.46%

6.03%

31.82%
17.34%

14.22%

% populație per regiune
Perspectiva de a lucra în echipă cu un coleg de altă orientare sexuală este percepută diferit la
nivel național, existând diferențe regionale semnificative.
- această perspectivă este valorizată intens negativ în regiunile Sud-Vest Oltenia (57,89%),
Nord-Vest (54,96%), Nord-Est (50%) și Centru (46,82%);
- la nivelul regiunii Sud-Muntenia, doar o treime dintre respondenți (36,54%) și-au exprimat
dezaprobarea față de această perspectivă;
- respondenții din regiunea București-Ilfov (20,26%) întrunesc cel mai scăzut procent, fiind
cei mai receptivi dintre toți respondenții la ideea de a lucra în echipă cu un coleg de altă orientare
sexuală.
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Cât de confortabil v-ați simți să lucrați în echipă cu un coleg…DE ETNIE ROMĂ?

% populație per regiune
Perspectiva de a lucra în echipă cu un coleg de etnie romă este de asemenea percepută diferit la
nivel național, existând diferențe regionale semnificative.
- această perspectivă este valorizată intens negativ în regiunea Sud-Vest Oltenia (61,41%)
- mai mult de o treime din respondenții regiunilor Centru (41,04%), Vest (40,48%), Nord-Vest
(39,69%), Nord-est (37,12%) și Sud Muntenia (36,54%) și-au exprimat dezaprobarea față de
această perspectivă;
- și în acest caz, studenții chestionați din regiunea București-Ilfov (25,86%) întrunesc cel mai
scăzut procent, fiind cei mai receptivi dintre toți respondenții la ideea de a lucra în echipă cu un
coleg de etnie romă.
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Cât de confortabil v-ați simți să lucrați în echipă cu un coleg…INFECTAT CU
HIV/SIDA?

% populație per regiune
Perspectiva de a lucra în echipă cu un coleg infectat cu HIV/SIDA este valorizată intens negativ
la nivel național, cu excepția regiunii București-Ilfov unde procentele cumulate însumează 28,02%.
În restul regiunilor, procentele înregistrate evidențiază faptul că mai mult de jumătate din
populație se dovedește reticentă la ideea de a lucra cu un coleg infectat cu HIV/SIDA: Sud-Vest
Oltenia (59,65%), Nord-Vest (54,96%), Vest (53,17%), Nord-Est (49,24%) și Centru (57,80%).
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Cât de confortabil v-ați simți să lucrați în echipă cu un coleg…DE ETNIE MAGHIARĂ?

% populație per regiune
Cei mai reticenți la ideea de a lucra în echipă cu un coleg de etnie maghiară sunt respondenții
din regiunea Sud-Muntenia (46,15%).
În regiunile în care există populație maghiară, identificăm între un sfert și o treime din populație
care declară că nu se simt confortabil în compania unui coleg de etnie maghiară (Centru – 27,17%,
Nord-Vest – 32,06% și Vest – 30,95%).
În restul regiunilor putem observa procente relativ mici înregistrate de cei care declară că nu se
simt confortabil în perspectiva desfășurării unor activități de grup în echipă cu un coleg de etnie
maghiară. Respondenții din București-Ilfov înregistrează și în acest caz cel mai mic procent:
17,67%.
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Ați fi sau nu de acord ca dvs. sau cineva din familie să se căsătorească cu…

% total populație
Persoanele infectate cu HIV/SIDA (63,79%) și persoanele cu dizabilitate psihică (59,91%) sunt
principalele două categorii de persoane față de care respondenții manifestă o tendință de respingere
evidentă.
Jumătate dintre respondenți (49,27%) și-au exprimat opinia negativă în ceea ce privește mariajul
cu o persoană de etnie romă.
O treime dintre respondenți și-au exprimat dezacordul cu privire la mariajul cu persoane de alte
religii (musulmană – 35,44%, protestantă – 31,56%, neoprotestantă – 33,11%, evreu – 32%).
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Ați fi sau nu de acord ca dvs. sau cineva din familie să se căsătorească cu…

% total populație de etnie română/maghiară
Se poate observa că persoanele de etnie maghiară sunt mai deschise la ideea de a se căsători cu
persoane aparținând unei alte etnii, religii sau având probleme medicale decât populația de etnie
română.
Se cuvine precizat că doar 59,78% dintre români s-ar căsători cu o persoană de etnie maghiară,
în timp ce 79,03% dintre maghiari s-ar căsători cu o persoană de etnie română.
De asemenea, doar 27,07% dintre români s-ar căsători cu o persoană de etnie romă, în timp ce în
cazul respondenților de etnie maghiară procentul înregistrat este de 54,84%.
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Ați fi sau nu de acord ca dvs. sau cineva din familie să se căsătorească cu…

% total populație de religie ortodoxă/romană-catolică
Șablonul prezentat anterior se repetă și în cazul raportării din perspectivă religioasă. Se poate
observa că persoanele de religie romano-catolică sunt mai receptive la ideea de a se căsători cu
persoane aparținând unei alte etnii, religii sau având probleme medicale decât populația de religie
ortodoxă.
Și în cazul de față se cuvine precizat că doar 58,89% dintre ortodocși s-ar căsători cu o persoană
de etnie maghiară, în timp ce 85,11% dintre romano-catolici s-ar căsători cu o persoană de etnie
română.
De asemenea, doar 25,90% dintre ortodocși s-ar căsători cu o persoană de etnie romă, în timp ce
în cazul respondenților de religie romano-catolică procentul înregistrat este de 55,32%.
În ceea ce privește raportarea la persoanele provenind din medii sociale defavorizate, observăm
că doar 54,64% dintre ortodocși ar accepta un asemenea mariaj, în timp ce în rândul romanocatolicilor procentul atinge 72,34%
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Ați fi sau nu de acord ca dvs. sau cineva din familie să se căsătorească cu…

Persoanele de gen feminin sunt dispuse într-o măsură mult mai mare să se căsătorească cu un
imigrant (+10,17%), cu o persoană de etnie maghiară (+7,81%), cu o persoană din medii sociale
defavorizate (+5,62%), cu un român (+5,05%) sau cu o persoană cu dizabilitate fizică (+4,12%).
Pentru celelalte categorii diferențele între cele două genuri se înscriu în marja de eroare a
studiului. În ciuda acestor diferențe, trebuie însă precizat că persoanele de gen feminin sunt mai
degrabă dispuse să se căsătorească cu persoane de religie protestantă, neoprotestantă și musulmană,
în timp ce respondenții de gen masculin manifestă mai multă disponibilitate pentru căsătoria cu
persoane de etnie romă, persoane cu dizabilitate psihică, persoane de etnie evreiască și persoane
infectate cu HIV/SIDA.
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Ați fi sau nu de acord să aveți un coleg de cameră…

% total populație
Perspectiva conviețuirii cu un coleg de cameră comparativ cu perspectiva căsătoriei cu o
persoană de altă etnie, religie sau cu dizabilități fizice evidențiază un grad mai ridicat de acceptare
din partea respondenților.
Persoanele infectate cu HIV/SIDA (57,81%) și persoanele cu dizabilitate psihică (57,59%)
rămân principalele două categorii de persoane față de care respondenții manifestă o tendință de
respingere evidentă, dar în scădere comparativ cu perspectiva căsătoriei cu persoane din aceste
categorii.
Scăderi semnificative se înregistrează și în ceea ce privește percepția asupra populației rome
(scădere de la 49,27% la 38,65%)
Refuzul de a conviețui într-un spațiu comun cu o persoană de altă religie se reduce în medie cu
aproximativ 45%: (musulmană – de la 35,44% la 17,39%, protestantă – de la 31,56% la 18,72%,
neoprotestantă – de la 33,11%, la 18,60%, evreu – de la 32% la 18,72%).
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Ați fi sau nu de acord ca să aveți un coleg de cameră…

% total populație de etnie română/maghiară
Se poate observa că și în acest caz persoanele de etnie maghiară sunt mai receptive la ideea de a
conviețui cu persoane aparținând unei alte etnii, religii sau având probleme medicale decât
populația de etnie română.
Se cuvine menționat că 68,84% dintre români s-ar căsători cu o persoană de etnie maghiară, în
timp ce 93,55% dintre maghiari s-ar căsători cu o persoană de etnie română.
De asemenea, 43,12% dintre români s-ar căsători cu o persoană de etnie romă, în timp ce în
cazul respondenților de etnie maghiară procentul înregistrat este de 70,97%.
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Ați fi sau nu de acord să aveți un coleg de cameră…

% total populație de religie ortodoxă/romană-catolică
La nivelul populației totale de respondenți, 85,94% s-au declarat ortodocși, 5,20% romanocatolici, 2,77% protestanți, 2,66% neoprotestanți, 2,55% agnostici.
Șablonul prezentat în cadrul analizei căsătoriei din perspectivă confesională se repetă și în acest
caz. Se poate observa că persoanele de religie romano-catolică sunt mai receptive la ideea de a se
căsători cu persoane aparținând unei alte etnii, religii sau având probleme medicale decât populația
de religie ortodoxă.
Și în cazul de față se cuvine precizat că doar 67,53% dintre ortodocși s-ar căsători cu o persoană
de etnie maghiară, în timp ce 95,74% dintre romano-catolici s-ar căsători cu o persoană de etnie
română.
De asemenea, 40,85% dintre ortodocși s-ar căsători cu o persoană de etnie romă, în timp ce în
cazul respondenților de religie romano-catolică procentul înregistrat este de 70,21%.
În ceea ce privește raportarea la persoanele provenind din medii sociale defavorizate, observăm
că 66,37% dintre ortodocși ar accepta un asemenea mariaj, în timp ce în rândul romano-catolicilor
procentul atinge 80,85%
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Ați fi sau nu de acord să aveți un coleg de cameră…

Persoanele de gen feminin manifestă reticență într-o măsură mult mai mare decât respondenții
de gen masculin în a avea colegi de cameră persoane cu dizabilități psihice (-7,30%) și persoane
infectate cu HIV/SIDA (-4,53%).
Pentru toate celelalte categorii supuse analizei, în perspectiva conviețuirii într-un spațiu comun,
respondenții de gen feminin manifestă mult mai multă disponibilitate decât cei de gen masculin.
Astfel, pentru anumite categorii se înregistrează diferențe semnificative: persoanele de altă orientare
sexuală (+10,15%), persoane de etnie maghiară (+7,47%), persoane de religie protestantă (+7,35%),
persoane de religie neoprotestantă (+7,28%), persoane din medii sociale defavorizate (5,32%) etc.
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Analiza comparativă - Ați fi sau nu de acord ca dvs. sau cineva din familie să se
căsătoreasca cu... Vs. Ați fi sau nu de acord să aveți un coleg de cameră…
După cum se poate observa în următoarele trei grafice, din perspectiva populației totale, a
populației de etnie română, a populației de etnie maghiară, a populației de religie creștin ortodoxă și
a populației de religie romano-catolică, în mod firesc, căsătoria este percepută ca un act extrem de
personal care presupune un angajament pe termen lung în cadrul căruia diferențele culturale,
lingvistice, religioase, fizice etc. devin importante și ca atare puternic valorizate fie pozitiv, fie
negativ de individ și de grupul din care acesta face parte comparativ cu perspectiva conviețuirii cu
un coleg de cameră care presupune un angajament de scurtă durată în cadrul căruia diferențele
anterior menționate sunt asumate strict ca forme de experiențe personale în dezvoltarea individuală.
Din acest considerent, se pot observa diferențe, adesea semnificative, în ceea ce privește
raportarea respondenților la perspectiva căsătoriei și/sau a conviețuirii cu un coleg de cameră.
Astfel, graficele indică faptul că diferențele, de orice natură ar fi ele, sunt mai ușor de acceptat și
tolerat în funcție de cât de invazive sunt asupra sferei private a individului.
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Analiza comparativă - Ați fi sau nu de acord ca dvs. sau cineva din familie să se
căsătoreasca cu... Vs. Ați fi sau nu de acord să aveți un coleg de cameră…

% total populație
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Analiza comparativă - Ați fi sau nu de acord ca dvs. sau cineva din familie să se
căsătoreasca cu... Vs. Ați fi sau nu de acord să aveți un coleg de cameră…

% total populație de etnie română
Se cuvine precizat că există un grad ridicat de suprapunere pentru acest item între valorile
înregistrate de persoanele de etnie română și cele care s-au declarat de religie ortodoxă. Graficul de
mai sus prezintă doar valorile înregistrate de populația de etnie română, însă și persoanele care s-au
declarat de religie ortodoxă înregistrează valori similare asociate căsătoriei sau perspectivei de a
conviețui în aceeași cameră cu o persoană apaținând grupurilor menționate.
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Analiza comparativă - Ați fi sau nu de acord ca dvs. sau cineva din familie să se
căsătoreasca cu... Vs. Ați fi sau nu de acord să aveți un coleg de cameră…

% total populație de etnie maghiară
Și în acest caz, chiar mai evident decât în cazul tandemului etnic român - creștin ortodox, datele
indică un grad ridicat de suprapunere între valorile înregistrate de persoanele de etnie maghiară și
cele care s-au declarat de religie romano-catolică. Graficul de mai sus prezintă doar valorile
înregistrate de populația de etnie maghiară.
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Ați vota ca președinte al țării un candidat?

% populație totală
La nivelul grupului de respondenți există un grad ridicat de reticență în ceea ce privește
perspectiva unui președinte al țării de etnie romă sau maghiară, de religie muslmană sau de altă
orientare sexuală.
Trebuie remarcat procentul ridicat înregistrat în ceea ce privește intenția de a vota pentru funcția
de președinte o femeie (69,44%). Distribuția pe gen a acestui item este următoarea: 64,82% dintre
persoanele de gen masculin și-au manifestat intenția în acest sens, în timp ce persoanele de gen
feminin au înregistrat 73,36%.
Din perspectivă regională, intenția de vot a unui președinte de gen feminin, se prezintă astfel:
- procente ridicate: București-Ilfov (88,36%), Vest (80,95%), Centru (74,57%);
- procente moderate: Sud-Vest Oltenia (56,14%), Nord-Est (56,06%), Sud Muntenia
(53,85%).
- cele mai mici procente s-au înregistrat în Regiunea Nord-Vest (43,51%).
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Ați vota ca președinte al țării un candidat?

Pe lângă procentul ridicat înregistrat în ceea ce privește intenția de a vota o femeie pentru
funcția de președinte, se mai cuvine menționat faptul că respondenții de gen feminin sunt dispuși
într-o măsură mult mai mare să voteze ca președinte al țării o persoană de altă orientare sexuală
(+10,65%), o femeie (+8,54%), o persoană de religie neoprotestantă (+4,42%) și o persoană de etnie
maghiară (+4,15). Pentru toate celelalte categorii, nu există diferențe semnificative între
respondenți.

40

În opinia Dumneavoastră, cât de discriminate sunt în societate următoarele grupuri de
persoane?

% populație totală
Principalele categorii percepute de respondenți ca fiind foarte discriminate sunt persoanele
infectate cu HIV/SIDA (35%), persoanele de altă orientare sexuală (35,1%) și persoanele de etnie
romă (31,1%).
Persoanele de etnie maghiară (16,1%) și românii, acolo unde sunt minoritari (16,1%) sunt
percepuți ca fiind discriminați în aceeași măsură.
Ținând cont de vârsta respondenților se cuvine precizat că la nivelul grupului nu există o
percepție a faptului că persoanele tinere sunt discriminate, 48,3% dintre respondenți declarând că
persoanele tinere nu sunt discriminate în societate.
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În opinia Dumneavoastră, cât de discriminate sunt în societate următoarele grupuri de
persoane?

Respondenții de gen feminin consideră că persoanele din categoriile nominalizate sunt “destul
de discriminate” și “foarte discriminate” într-o măsură mult mai mare decât respondenții de gen
masculin.
Astfel, procentele mai mari înregistrate de responenții de gen feminin pentru toate categoriile
enunțate determină în unele cazuri diferențe semnificative (valori peste 10%): persoanele de etnie
romă (+19,98%), imigranții (+16,52%), persoanele infectate cu HIV/SIDA (+15,38%), femeile
(+13,95%), persoanele cu dizabilități (+12,71%), persoanele provenind din medii sărace (+10,97%)
și persoanele de altă orientare sexuală (+10,02%).
Diferențe importante (între 5 și 8 %) se înregistrează și în cazul altor categorii: românii, acolo
unde sunt minoritari (+8,68%), persoanele vârstnice (+7,54%), minoritățile religioase (+6,68%) și
persoanele de altă culoare (+5,62%).
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Analiză comparativă între toleranța declarată și toleranța definită pe baza percepțiilor și
atitudinilor privind discriminarea

Analiză comparativă între toleranța declarată și toleranța definită pe baza percepțiilor și
atitudinilor privind discriminarea evidențiază faptul că respondenții sunt mult mai puțin toleranți
decât declară. La nivelul populației totale, 76,52% dintre respondenți au declarat că se consideră
toleranți în mare și foarte mare măsură.
Analiza datelor cu privire la percepțiile și atitudinile respondenților privind discriminarea
evidențiază faptul că, pentru anumite categorii, gradul de toleranță se reduce semnificativ, fiind
determinat în special de diferențele religioase - față de persoanele de religie musulmană (-28,52%),
religie protestantă (-27,16%), religie neoprotestantă (-26,52%), religie iudaică (-18,41%) -, dar și de
diferențele etnice: etnia maghiară (-22,54%) și etnia romă (-19.01%).
Aceste diferențe semnificative sunt însă determinate de faptul că evidențiază percepția grupului
majoritar, 90,48% dintre respondenți fiind români și 85,94% de confesiune creștin ortodoxă.
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d. Percepții și atitudini ale studenților privind discriminarea în mediul universitar
Încercând să explorăm percepțiile și atitudinile studenților privind discriminarea în mediul
universitar, le-am adresat o serie de întrebări cu scopul de afla cum percep aceștia discriminarea
grupurilor vulnerabile din universitatățile lor.
Sunteți de acord ca studenții a căror limbă maternă este alta decât româna să poată urma
cursurile universitare în limba lor maternă?

Jumătate dintre respondenți (52,27%) consideră că studenții a căror limbă maternă este alta
decât limba română ar trebui să poată urma cursurile universitare în limba lor maternă, în timp ce
doar o treime își exprimă dezacordul în acest sens. Analiza pe baza etniei a răspunsurilor
evidențiază faptul că acest aspect rămâne în continuare o problemă importantă pe agenda setting:
jumătate dintre persoanele de etnie română sunt de acord cu acest aspect (49,52%), în timp ce
persoanele de etnie maghiară care își exprimă acordul cu această afirmație reprezintă 90,32%.
Nu stiu,
6.45%
Nu, 1.61%

Nu
raspund,
1.61%

Da,
90.32%

% populație etnie română

% populație etnie maghiară
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Sunteți de acord cu locurile speciale acordate pentru persoane de etnie romă sau cetățeni
din Republica Moldova în cadrul instituțiilor de învățământ superior din România?

% populație totală
Dacă un sfert dintre respondenți (25,58%) nu sunt de acord cu locurile speciale acordate
persoanelor de etnie romă sau cetățenilor din Republica Moldova în cadrul instituțiilor universitare
din România, 42,41% din respondenți și-au exprimat acordul pentru ambele categorii.
Trebuie remarcat faptul că necesitatea alocării locurilor doar pentru cetățenii Republicii
Moldova a fost nominalizată de 16,94% dintre respondenți, în timp ce necesitatea alocării locurilor
doar pentru persoanele de etnie romă de 1,55%. Astfel, cetățenii Republicii Moldova s-ar bucura de
o susținere de maxim 59,35%, în timp ce persoanele de etnie romă de 43,96%.
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În ultimele 3 luni, ați purtat o conversație cu…

% populație totală
Se poate observa că respondenții interacționează în moduri diferire cu categoriile reprezentate în
grafic.
Valoarea procentuală mai mare sau mai mică înregistrată pentru fiecare item în parte este strict
determinată de existența în cadrul facultății a colegilor din respectivele categorii etnice,
confesionale etc. (Răspunsurile:înregistrate pentru cei care au menționat că nu au avut o conversație
au putut fi incluse în categoriile “nu am”, “nu cunosc”) și de faptul că identificarea acestor categorii
este mai ușoară în anumite cazuri (ex. colegii de etnie romă sau maghiară, de religie musulmană, cei
cu handicap fizic) decât în altele (ex. colegii de confesiune protestantă sau neoprotestantă, colegii
de altă orientare sexuală sau cei infectați cu HIV/SIDA).
La nivelul studenților există disponibilitate pentru interacţiunea cu persoanele din alte grupuri,
însă în majoritatea cazurilor nu au această ocazie, în primul rând pentru că multe din aceste grupuri
sunt slab reprezentate în mediul universitar.
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Interacțiunea cu diverse grupuri și percepția asupra lor prin raportare la activitățile
desfășurate în echipă

coleg de echipa -rezultat interactiune

75%
63%

71%

76%
67%

76%
72%

coleg de echipa - total populatie
74%

69%

57%

77%
72%

79%
70%

69%
54%

44%
44%

Se poate observa că interacțiunea directă cu reprezentanții grupurilor supuse analizei determină
o creștere, adesea consistentă, a gradului de favorabilitate față de anumite grupuri.
Populația de altă orientare sexuală (creștere de la 54% la 69%) și cele de etnie evreiască
(creștere de la 70% la 79%) înregistrează cele mai mari creșteri ale percepției pozitive ca urmare a
interacțiunii directe.
Creșteri mai mici, de 4-6 procente, înregistrează percepția cu privire la persoanele de etnie
romă, maghiară, de religie musulmană, protestantă sau neoprotestantă.
Percepția rămâne nemodificată în ceea ce privește persoanele cu dizabilități fizice și persoanele
infectate cu HIV/SIDA.
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Interacțiunea cu diverse grupuri și percepția asupra lor prin raportare la perspectiva
căsătoriei

% populație care a declarat că a purtat o conversație cu fiecare categorie de persoane în parte
Și perspectiva căsătoriei cu reprezentanți ai diverselor grupuri supuse analizei prezintă
modificări pozitive la nivelul percepției ca urmare a interacțiunii cu reprezentanții respectivelor
grupuri.
Creșteri se înregistrează pentru toate categoriile incluse în analiză, mai puțin în ceea ce privește
persoanele infectate cu HIV/SIDA care înregistrează aceeași valoare (14%).
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Interacțiunea cu diverse grupuri și percepția asupra lor prin raportare la perspectiva
conviețurii în aceeași cameră

% populație care a declarat că a purtat o conversație cu fiecare categorie de persoane în parte
Perspectiva conviețuirii în aceeași cameră cu persoane aparținând grupurilor supuse analizei
evidențiază creșteri semnificative pentru patru categorii de persoane.
Interacțiunea directă determină o creștere a percepției pozitive și a favorabilității de la 31% la
53% în ceea ce privește percepția persoanelor de altă orientare sexuală, de la 45% la 55% față de
persoanele de etnie romă, de la 71% la 78% față de persoanele de etnie maghiară și de la 54% la
61% față de persoanele cu diazbilitți fizice.
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Considerați că de la începerea cursurilor la facultate v-ați modificat părerea sau
atitudinea față de persoane din următoarele categorii

% populație totală
Studiile universitare și experiențele personale cu reprezentanți ai categoriilor reprezentate grafic
nu au un impact vizibil în modificarea părerii sau atitudinii respondenților față de persoanele
prezentate. Cel mult, studiile universitare și experiențele asociate contribuie la fundamentarea unei
percepții deja existente. Se poate observa că părerea formată anterior (în baza unor experiențe
personale, prin procesul educațional, prin intermediul mesajelor diseminate de mass media, biserică,
prieteni etc.) are tendințe de sedimentare la nivelul mentalului colectiv.
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După părerea Dvs, care sunt principalele surse de intoleranță și atitudini discriminatorii?

% populație totală
Lipsa educației este considerată de către respondenți principala sursă de intoleranță și atitudini
discriminatorii (67,88%). O altă sursă importantă este reprezentată de anturaj (47,18%), aici fiind
incluse deopotrivă mesajele transmise în cadrul grupului de prieteni, dar și componența etnică,
religioasă etc. a acestui grup.
Alte surse importante, dar secundare în comparație cu cele menționate deja, sunt reprezentate de
mass media (38,76%), experiențele personale negative (32,78%), sărăcia (27,80%), familia
(25,14%) și biserica (24,36%).
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După părerea Dvs, care sunt principalele surse de intoleranță și atitudini discriminatorii?

Pentru ambele genuri ierarhia principalelor surse de intoleranță este aceeași. Diferă în schimb
valoarea asociată fiecărei surse.
Astfel, pentru respondenții de gen feminin experiențele personale negative cu membri dintr-un
anumit grup, anturajul, lipsa educației și sărăcia sunt menționate într-o măsură mult mai mare decât
în cazul respodenților de gen masculin.
În același timp, respondenții de gen masculin menționează ca surse ale intoleranței și a
atitudinilor discriminatorii, lispa educației primită în școală, religia/biserica și necunoașterea legilor
sau a regulamentelor interne la nivelul universității într-o măsură mult mai mare decât responenții
de gen feminin.
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Care sunt principalele dumneavoastră surse de informare?

90.25%

Internet
59.36%

TV

53.60%

Discutii cu prietenii
35.11%

Familia
Ziare

21.15%

Radio

20.60%

Alte surse

1.88%

Nu stiu

0.66%

Nu raspund

0.66%

% cumulate
În concordanță cu vârsta medie a respondenților, internetul reprezintă principala sursă de
informare a acestora (90,25%). Alte două surse importante sunt TV-ul (59,36%) și discuțiile cu
prietenii (53,60%).
Din acest considerent, campaniile de informare și promovare a evenimentelor sau a întâlnirilor
cu studenții care au ca subiect problematica discriminării, a hărțuirii sexuale sau a discursului
instigator la ură este de preferat să se realizeze în mediul on-line.
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Corelație între sursele de informare și principalele surse de intoleranță și atitudini
discriminatorii

% populație totală
Principalele surse de intoleranță și atitudini discriminatorii sunt aceleași indiferent de sursa de
informare a respondenților. Analiza datelor nu evidențiază o anumită sursă de informare cu impact
în generarea unor atitudini discriminatorii.
Și acest grafic evidențiază din nou lipsa educației și anturajul ca principalele două surse
generatoare de intoleranță.
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După părerea Dumneavoastră, cât de des este întâlnită discriminarea în cadrul...

% populație totală
Din punctul de vedere al respondenților, discriminarea este întâlnită (“foarte des întâlnită” și
”des întâlnită”) în mediul universitar din România în medie de aproximativ 20%.
Cu cât aria de raportare se extinde (de la nivelul facultății în care sunt înscriși, la nivelul
universității din care fac parte, la nivelul altor facultăți din alte universități) se observă tendința de
reducere a exprimării unei opinii și reorientarea respondenților către opțiunea “nu știu”.
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După părerea Dumneavoastră, cât de des este întâlnită discriminarea în cadrul...
Opțiunile “Foarte des întâlnită” și “Des întâlnită”
Vest
Sud-Vest Oltenia
Sud-Muntenia
Nord-Vest

12.7%
21.1%
29.6%
18.3%

Nord-Est

25.0%

Centru

27.8%

Bucuresti-Ilfov

12.1%

12.7%

9.5%

15.8%

16.8%

28.1%

29.2%

14.5%

22.1%

21.2%

18.5%

28.3%

nivel de facultate
nivel de universitate
alte facultati din alte
universitati

24.3%

12.9%

12.1%

% total populație per regiune
În opinia respondenților din regiunile Centru și Sud-Muntenia, acestea sunt regiunile în care se
constată un grad mai ridicat de discriminare comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare.
În același timp, regiunile în care se constată cel mai redus grad de discriminare sunt regiunile
București-Ilfov și Vest.
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După părerea Dumneavoastră, cât de des este întâlnită discriminarea în cadrul...
Opțiunile “Foarte des întâlnită” și “Des întâlnită ”

% total populație per specializare
Studenții înscriși la facultățile cu specializare medicală consideră că în cadrul acestor facultăți
discriminarea este cel mai des întâlnită (34,40%). În această situație particulară, un posibil factor ar
putea fi numărul mai ridicat de studenți străini din cadrul acestei specializări.
În același timp, cel mai puțin discriminați se consideră studenții specializărilor tehnice
(14,55%).
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Care credeți că este motivul de discriminare cel mai des întâlnit în cadrul facultății la care
studiați?

% total populație
Graficul de mai sus reconfirmă faptul că la nivelul facultății în care studiază respondenții există
percepția unui grad redus de discriminare, principalele motive de discriminare fiind boala
(HIV/SIDA), religia, culoarea pielii, naționalitatea, orientarea sexuală și etnia, toate aceste motive
întrunind însă procente reduse.
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e. Dimensiunea discriminării în rândul studenților
Mai mult decât atât, am dorit să aflăm și cât de dese sunt situațiile în care studenții se simt
discriminați sau întâlnesc situații în care identifică atitudini discriminatorii din partea celorlalți.
Cunoașteți cazuri în care un profesor/ asistent a tratat negativ sau a jignit un student (de
ex. refuză intrarea la ore, acordă note mai mici la examen, a făcut comentariii neadecvate
etc.) pentru că este:

% total populație
Respondenții au identificat puține cazuri în care un profesor sau un asistent universitar a tratat
negativ sau a jignit un student pentru că face parte din una din categoriile prezentate. Deși o parte
din cazurile menționate se înscriu în marja de eroare a studiului de +/-3,33%, identificăm categorii
care au fost menționate ca discriminate de către cadrele universitare: persoanele de etnie romă
(8,64%), persoanele de gen feminin (8,31%), imigranții (6,76%), românii – în zonele în care sunt
minoritari (6,20%), persoanele care provin din medii sărace (5,65%), persoanele din mediul rural
(5,43%), persoanele de etnie maghiară (4,21%), persoanele în vârstă (4,21%) și persoanele de altă
orientare sexuală (4,10%).
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Dar Dvs. personal, v-ați simțit jignit sau tratat negativ datorită unuia sau mai multor
motive prezentate în tabelul de mai sus, când v-ați adresat…

% total populație
14,73% dintre respondenți au menționat că s-au simțit jigniți sau tratați negativ când s-au
adresat colegilor din facultate.
În relația cu profesorii și/sau asistenții universitari procentul înregistrat este de 12,62%, iar în
relația cu personalul secretariatului facultății, 12,07% .
Interacțiunea respondenților cu instituția universitară prin intermediul secretariatului, determină
înregistrarea unui procent mic în ceea ce privește nominalizarea conducerii facultății/universității ca
sursă de discriminare (5,98%).
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Gradul de discriminare înregistrat la nivelul facultății/universității perceput de persoanele
care s-au simțit jignite sau tratate negativ de persoane din cadrul facultății/universității

% total populație care a declarat că s-a simțit jignită sau tratată negativ
21% din totalul respondenților consideră că la nivelul facultății la care sunt înscriși
discriminarea este des și foarte des întâlnită.
Însă, prin raportare la studenții care au declarat că au fost jigniți sau că au fost tratați diferențiat
față de alți colegi, procentele acestea sunt semnificativ mai mari. Astfel, prin raportare la relația cu
secretariatul facultății procentul este de 50%, în relația cu persoanele din conducerea facultății de
57%, cu personalul universitar de 53%, iar în relația cu colegii de 44%.
De asemenea, 19% dintre studenți consideră că la nivelul universității la care sunt înscriși
discriminarea este des și foarte des întâlnită. Și în acest caz, prin raportare la studenții care au
declarat că au fost jigniți sau că au fost tratați diferențiat față de alți colegi, procentele acestea sunt
semnificativ mai mari. Astfel, prin raportare la relația cu secretariatul facultății procentul este de
39%, în relația cu persoanele din conducerea facultății de 50%, cu personalul universitar de 48%,
iar în relația cu colegii de 39%.
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Care a fost principalul motiv al jignirii sau tratamentului negativ?

% cumulate din total persoane care au declarat că s-au simțit jignite sau tratate diferențiat și
negativ față de alți colegi
Caracteristicile fizice sunt identificate ca principalul motiv al jignirii sau tratamentului negativ
din partea categoriilor menționate în graficul anterior. Trebuie precizat că respondenții de gen
masculin au menționat acest motiv în procent de 45,16% comparativ cu respondenții de gen feminin
(30,77%).
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Cunoașteți cazuri în care dvs. sau alți colegi / colege au fost hărțuiți / hărțuite sexual în
facultate?

% total populație
64,01% dintre respondenți nu au putut nominaliza cazuri în care în mod personal sau alți
colegi/colege au fost hărțuiți sexual în cadrul facultății. Trebuie precizat că prin raportare la
structura de gen a studiului, respondenții de gen feminin au nominalizat cazuri în proporție mai
mare decât respondenții de gen masculin.
Procentele celor care au declarat că ei personal sau alți colegi au fost în această situație se
înscriu în marja de eroare a studiului. Este însă binecunoscut însă faptul că persoanele care au
experiența acestui tip de tratament refuză adesea să comunice cu colegii despre acest lucru. De
asemenea, în lipsa unor informații care să descrie acest fenomen, este posibil ca o parte dintre
cazurile mai puțin severe de hărțuire sexuală – în special cele prin care nu se solicită direct favoruri
sexuale în schimbul unei note - să nu fie percepute ca atare de către studenți.
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Dacă da, în ce a constat hărțuirea?

comentariii neadecvate cu tentă sexuală din
partea unuia sau mai multor colegi

38.46%

presiuni repetate din partea unui coleg de a
accepta o relație intimă

23.08%

presiuni repetate din partea unui profesor/
asistent universitar de a accepta o relație
intimă, urmate de amenințări sau șantaj

19.23%

comentariii neadecvate cu tentă sexuală din
partea unui sau mai multor profesori / asistenți
universitari
presiuni repetate din partea unui profesor/
asistent de a accepta o relație intimă

15.38%

3.85%

15.38%

Nu raspund

% total populație care știu de existența unor cazuri de hărțuire
Numărul celor care au menționat că știu de existența unor cazuri de hărțuire, chiar dacă se
înscrie în marja de eroare a studiului, evidențiază faptul că principalele cazuri de hărțuire sunt
determinate de reacția colegilor (ex. comentarii neadecvate cu tentă sexuală, presiuni repetate
pentru a accepta o relație intimă) și nu a cadrelor universitare.
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Cum ați reacționa dacă v-ați afla în unul din cazurile de hărțiure sexuală prezentat mai sus?

50.50%

aș raporta acest caz la conducerea facultății
aș încerca pur și simplu să evit persoana
respectivă

45.51%

aș discuta cu persoana respectivă și i-aș cere
politicos să mă lase în pace

44.41%

m-aș adresa unei instutuții publice cu
responsabilități în domeniu

30.12%

aș discuta cu prietenii apropiați și le-as cere
ajutorul

26.47%

nu aș face nimic/ aș aștepta să treacă de la
sine

19.05%

aș încerca să mă transfer la altă secție /
facultate / cămin pentru a nu mai intra în…

6.87%

6.53%

aș apela la mass-media

1.88%

Altceva

10.74%

Nu stiu
3.32%

Nu raspund

% total populație
Instituțiile publice cu atribuții în domeniul discriminării și hărțuirii sexuale sunt pecepute ca
având un rol secundar (30,12%) în ceea ce privește reclamarea unui act de hărțuire sexuală
comparativ cu rolul pe care respondenții îl atribuie instituției universitare, către care ar adresa cu
prioritate reclamația (50,50%).
Se poate observa că respondenții sunt dezorientați cu privire la modul în care ar aborda un
eventual caz de hărțuire sexuală, menționând abordări extrem de variate, de la evitarea persoanei
respective (45,51%) până la discuții cu aceasta în vederea soluționării problemei (44,41%).
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Cum ați reacționa dacă v-ați afla în unul din cazurile de hărțiure sexuală prezentat mai sus?

% total populație
Respondenții de gen feminin, și pentru faptul că reprezintă principalele victime ale cazurilor de
hărțuire sexuală, înregistrează un comportament reactiv, cel puțin declarativ, mai ridicat decât cel
înregistrat de respondenții de gen masculin.
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Ați întâlnit în facultate sau în cămin, mesaje, poze sau desene care îndeamnă la
discriminare sau ură împotriva unor grupuri minoritare (De ex: MoarteȚiganilor!, Jos
homosexualii!, Afară cu ungurii, etc)?

% total populație
72,20% dintre respondenți au precizat că nu au întâlnit în facultate sau cămin, mesaje, poze sau
desene care îndeamnă la discriminare sau ură împotriva unor grupuri minoritare.
Din perspectivă regională, după cum se poate observa în graficul următor, în regiunile Vest,
Centru și București-Ilfov au fost identificate cele mai multe mesaje care îndeamnă la discriminare
sau ură față de reprezentanții unor grupuri minoritare.
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Ați întâlnit în facultate sau în cămin, mesaje, poze sau desene care îndeamnă la
discriminare sau ură împotriva unor grupuri minoritare (De ex: MoarteȚiganilor!, Jos
homosexualii!, Afară cu ungurii, etc)?

% total populație per regiune
După cum se poate observa din graficul alăturat, discursul instigator la ură este resimțit în
anumite regiuni ale țării într-o proporție mult mai mare decât în altele. De exemplu, cele mai
ridicate procente se înregistrează în regiunile Vest (19,05%), Centru (17,34%) și București-Ilfov
(15,09%).
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Ați întâlnit în facultate sau în cămin, mesaje sau simboluri naziste, legionare, proAntonescu sau care neagă Holocaustul?

% total populație
Doar 6,42% dintre respondenți au declarat că au întâlnit în facultate sau cămin, mesaje, poze sau
simboluri naziste, legionare, pro-Antonescu sau care neagă Holocaustul, în timp ce trei sferturi
(77,96%) au precizat că nu pot identifica asemenea mesaje.
Se observă că aceste mesaje se regăsesc în spațiul universitar în proporție mult mai mică decât
mesajele care îndeamnă la discriminare sau ură față de reprezentanții unor grupuri minoritare.
Din perspectivă regională, după cum se poate observa în graficul următor, în regiunile Centru
(9,83%), Nord-Vest (8,40%) și Sud-Vest Oltenia (7,02%) au fost identificate cele mai multe mesaje
pro-Antonescu, legionare, naziste sau care neagă Holocaustul.
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Ați întâlnit în facultate sau în cămin, mesaje sau simboluri naziste, legionare, proAntonescu sau care neagă Holocaustul?

% total populație per regiune
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Dar în vorbirea curentă din campusul universitar, ați întâlnit idei sau afirmații care
instigă la ură sau discriminare față de alte grupuri?

% total populație
Dacă discursul instigator la ură sub formă de mesaj scris este relativ restrâns, astfel de idei sunt
mult mai des întâlnite în vorbirea curentă (29,35%). Chiar dacă aproape o treime dintre respondenți
au menționat afirmativ existența unor asemenea mesaje, doar 14% au menționat o frecvență ridicată
a acestor afirmații în vorbirea curentă.
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Dar în vorbirea curentă din campusul universitar, ați întâlnit idei sau afirmații care
instigă la ură sau discriminare față de alte grupuri?

% total populație per regiune
Din perspectivă regională, după cum se poate observa, în regiunile Sud-Muntenia (67,3%),
Centru (41,04%), Vest (35,71%) și București-Ilfov (37,93%) au fost identificate cele mai multe
mesaje instigatoare la ură sau discriminare.
Cele mai multe mesaje menționate de către respondenți vizau următoarele categorii: romi și
maghiari (3,43%), romi (2,77%), maghiari (0,89%), femei (1,55%) și persoanele de altă orientare
sexuală (0,55%).
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V. Politici interne ale universităților în ceea ce privește antidiscriminarea
a. Reglementări interne privind egalitatea de șanse și antidiscriminarea
Carta Universitară reprezintă documentul de căpătâi al fiecare universități, conținând cele mai
importante prevederi despre modul de guvernare și funcționare a universităților, precum și
structurile sale. Acestea conțin, printre altele, misiunile și obiectivele universităților, precum și
principiile și valorile care caracterizează activitatea lor.
Pe de altă parte, după cum au arătat și alți autori, “codul de etică universitară înseamnă
formularea explicită, în scris, a idealurilor, valorilor, principiilor şi normelor morale pe care
consimt să le respecte şi să le urmeze membri unei comunități academice” fiind în același timp și
“un contract moral între studenți, profesori, personalul administrativ şi comunitatea universitară
ca întreg, contribuind astfel la coeziunea membrilor universității”. Altfel spus, acesta “ocupă locul
lăsat liber între comportamentele morale şi lege”. 38
Drepturile și obligațiile studenților sunt cuprinse, în mod centralizat, în „Codul drepturilor și
obligațiilor studenților”, adoptat atât la nivel național, cât și la nivelul fiecărei universități din
România.
Prin urmare, aceste documente interne adoptate de conducerea universităților au un rol crucial în
prevenirea și sancționarea comportamentului discriminatoriu în cadrul comunității academice.
În acest capitol ne propunem să analizăm în ce măsură documentele interne ale celor 10
universități evaluate au implementat drepturile prevăzute de legislația în vigoare, precum și
recomandările formulate de alți cercetători.
Scopul final este de a vedea în ce măsură politica proprie a fiecărei universități cu privire la
prevenirea și combaterea discriminării constituie un obstacol sau, din contră, un exemplu de bune
practici, pentru sesizarea şi soluţionarea adecvată a potenţialelor plângeri care vizează posibila
încălcare a drepturilor fundamentale în mediul universitar.
Desigur, aplicarea codului de etică, de exemplu, nu exclude şi nu înlocuiește drepturile şi
obligațiile legale pe care le are fiecare membru al comunității academice, însă afirmarea acestor
principii și a procedurilor pentru prevenirea și soluționarea unor eventuale abateri de la ele sunt
necesare din mai multe motive. Un prim motiv ar fi acela că reflectă asumarea acestor valori de
către mediul universitar și intenția de a le promova în cadrul propriei culturi instutuționale. Pe de
altă parte, actele normative aplicabile în domeniul combaterii discriminării și hărțuirii se aplică
adesea în cazuri de gravitate mai mare decât prevederile documentelor interioare ale universităților.
Prin urmare, este esențială prevenirea și sancționarea acestor manifestări în forme cât mai incipiente
și la nivel local pentru a preveni înrăutățirea situației și apariția unor cazuri de gravitate deosebită.
Principii
În cazul majorității universităților, Cartele fac referire la principii generale și specifice mediului
universitar, înscrise în Legea Educaţiei Naţionale, fiind abordat și subiectul egalității de șanse,
atunci când analizează cadrul legislativ de funcționare și organizare, autonomia universitară,
misiunea și obiectivele, principiile de management și organizare, precum și în cadrul capitolului
aferent managementului calității proceselor educaționale și de cercetare.
Acestea ar fi următoarele:
 Principiul nediscriminării este prevăzut de majoritatea Cartelor și aplicabil, în general,
tuturor membrilor comunității academice. În cazul uneia din universități 39 acesta este definit ca
aplicabil în mod expres studenților.
38
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Proiectul Cod Etic Pentru Universtități, p. 25
Universitatea din Craiova
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 Respectarea drepturilor fundamentale ale omului și libertăților membrilor comunității
academice este stipulat în majoritatea Cartelor drept principiu de sine stătător, în cazul anumitor
universități 40 fiind corelat cu principiul supremaţiei legii.
 Majoritatea universităților promovează principiul independenței față de ideologii, religii,
doctrine și partide politice, altele extinzând cadrul cu sintagma ”și orice fel de dogme” 41 .
 Principiul libertăţii academice este analizat prin prisma libertății de gândire/gândirii libere
și constituie unul din obiectivele educaționale și de cercetare în majoritatea Cartelor .
 Principiul respectării dreptului la opinie al studentului ca beneficiar direct al
învăţământului superior 42 .
 Principiul incluziunii sociale 43 .
 Principiul organizării învăţământului confesional potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult
recunoscut 44 .
 În majoritatea Cartelor se face referire și la accesul egal la educație al cetățenilor români
și străini, fără nicio discriminare 45 .
 Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș face referire la valorile esenţiale ale demnităţii
umane, libertăţii individuale. De asemenea, în cazul aceleiași universități, ”instruirea,
autoinstruirea şi cercetarea ştiinţifică sunt deschise progresului şi sunt libere de orice fel de
îngrădire sau condiţionări politice; ele nu se subordonează scopurilor, doctrinelor promovate de
partide sau altor formaţiuni politice şi/sau religioase”.
Codurile de Etică conțin următoarele reglementări:
 Egalitatea de șanse și tratamentul nediscriminatoriu sunt prevăzute ca principii în cazul
tuturor universităților, însă în anumite cazuri apare în contextul discuțiilor despre activitățile
desfășurate în mediul academic și dezvoltarea personală pentru membrii comunității academice 46 ,
fiind chiar prezentată ca o obligație asigurarea egalităţii de şanse şi tratament cu privire la
dezvoltarea personală a tuturor membrilor comunităţii academice. 47
 Libertatea academică, dreptatea şi echitatea, transparența, respectul şi toleranţa.
Odată cu descrierea conceptului de transparență, Codul precizează că ”Universitatea se angajează
să aplice un tratament corect tuturor membrilor săi, în ceea ce priveşte admiterea, angajarea,
promovarea, acordarea gradaţiilor salariale şi a premierilor” 48 . De asemenea, transparenţa este
văzută ca principiu etic susceptibil să contribuie la asigurarea egalităţii de şanse în competiţie şi
accesului echitabil la resurse 49 .
 Multe coduri de etică interzic presiunile şi constrângerile de natură politică, economică,
religioasă, etnică, rasială etc.
 De asemenea, se prevede că dreptatea şi echitatea sunt valori pe care universitatea le
promovează cu consecvență și care se traduc prin adoptarea, pentru toți membrii săi, de atitudini
corecte, cu respingerea discriminării şi exploatării, ”indiferent de caracterul mai direct sau mai
subtil în care s-ar produce acestea”.
 Ca și standarde sunt menționate respectarea drepturilor individuale fundamentale, asigurarea
egalității de tratament tuturor membrilor comunităţii universitare, pe baza următoarelor principii:
nediscriminarea şi echitatea, egalitatea de şanse, promovarea autonomiei personale, transparenţa
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47
Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș
48
Universitatea din Craiova
49
Universitatea Al. I. Cuza din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca
41

74

informaţiilor şi accesul liber şi egal la resurse materiale şi servicii, la programele şi activităţile
promovate de universitate în general. 50
 Noțiunile de dreptate și echitate sunt asimilate în anumite cazuri cu nediscriminarea şi
egalitatea de şanse. 51
 De asemenea, în alte cazuri, Codul etic este prezentat ca document care reflectă vocaţia etică
a Universităţii ca instituţie angajată în dezvoltarea şi practicarea valorilor naţionale, europene şi
universale, a diversităţii şi alterităţii. 52
Doar anumite Coduri ale Studenților fac referire la subiectul egalității de șanse, prin
menționarea următoarelor:
 Principiul echitabilității în ceea ce privește admiterea, parcurgerea și finalizarea studiilor,
principii garantate de stat pentru toți studenții din sistemul național de învățământ. 53
 Principiul nediscriminării 54 în baza căruia toţi studentii beneficiază de egalitate de
tratament din partea universității, se interzice orice discriminare directă sau indirectă faţă de
student. Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș precizează și criteriile, respectiv: ”sex,
orientare sexuală, vârstă, rasă, etnie, orientare politică sau religioasă, origine socială, handicap,
situaţie familială, apartenenţă ori activitate sindicală sau alte tipuri de discriminare”.
 Principiul nediscriminării în ceea ce privește activitatea studenților, membri egali ai
comunităţii academice şi parteneri ai Universităţii 55
Egalitatea de șanse și antidiscriminarea
Indicarea drepturilor încălcate
Prevederi referitoare la discriminare sau egalitate de șanse se regăsesc în toate cele 3 documente
aplicabile la nivelul mediului universitar, în unele cazuri doar fiind stipulat ca și principiu al
respectării egalității de șanse, în altele fiind făcute precizări exprese cu privire la felul discriminării,
directă sau indirectă.
Interzicerea expresă a discriminării este stipulată prin corelație cu drepturile membrilor
comunității academice.
Prevederile Cartelor se completează cu cele din Codurile de Etică sau Codurile Studenților, în
cazul câtorva universități fiind făcute trimiteri la drepturi odată cu definirea principiului
nediscriminării, al asigurării egalității de șanse, sau odată cu definirea valorilor dreptății sau
echității. Mai mult, sunt indicate generic drepturile privind egalitatea de șanse odată cu prezentarea
obligațiilor privind dreptatea și echitatea: ”Sunt încălcări ale obligaţiilor privind dreptatea şi
echitatea: discriminarea sau tratarea inegală a membrilor comunității universitare, bazată explicit
ori implicit pe criterii extraprofesionale precum rasa, sexul, etnia, religia, apartenenţa la grupuri
minoritare, convingerile politice, orientările şi preferinţele personale etc. Acestea sunt interzise
deoarece aduc atingeri grave drepturilor privind egalitatea de şanse. Totodată, aceste criterii
extraprofesionale nu pot fi folosite în comunitatea universitară pentru a provoca discriminări
inverse.” 56
Astfel, unele universități fac trimitere la toți membrii comunității, indicând egalitatea şanselor în
ceea ce priveşte accesul în comunitatea academică, la studii, la angajare, la programele şi activităţile
promovate de universitate, accesul liber şi egal la resurse materiale şi servicii, acces la cercetare
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ştiințifică şi formare profesională etc. 57 , prevederi cuprinse în Codurile de Etică. Universitatea de
Vest din Timișoara adaugă la capitolul drepturilor egalitatea de şanse în competiţie şi accesul
echitabil la resurse atunci când indică ca principiu etic transparenţa.
De asemenea, majoritatea Codurilor de Etică 58 indică dreptul la o procedură de examinare /
evaluare a competenței profesionale urmare a aplicării unor criterii aplicate cu obiectivitate, iar
unele universități 59 fac referire în Cartă la dreptul persoanelor cu dizabilități la amenajări și facilități
adecvate pentru a putea învăța sau, după caz, preda și cerceta.
Unele universități conțin prevederi referitoare la drepturile protejate separat pentru membrii
comunității academice.
Astfel, drepturile studenților sunt stipulate în special în Codurile Studenților, în acest sens fiind
indicate următoarele drepturi:
 dreptul de dobândi calitatea de reprezentant prin alegeri organizate fără discriminări bazate
pe o serie de criterii limitativ prezentate, în capitolul dedicat reprezentării studenților 60
 principiul echitabilității în ceea ce privește admiterea, parcurgerea și finalizarea studiilor,
principii garantate de stat pentru toți studenții din sistemul național de învățământ și garantate astfel
și de Universitatea M.F. Carol Davila. În plus, sunt prezentate și drepturi specifice pentru studenții
cu dizabilități fizice garantate pentru aceștia în desfășurarea activităților academice, sociale și
culturale. 61 ”Studenții cu dizabilități fizice au dreptul să aibă căi de acces în totalitatea spațiilor
universitare şi locuri special amenajate pentru desfăşurarea normală atât a activităților academice,
cât şi a celor sociale şi culturale.” (art. 9 din Codul Studenților)
 dreptul la o evaluare corectă a studenților 62 , precum și dreptul la examinare printr-o metodă
alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care
face imposibilă prezentarea cunoștințelor învățate în maniera prestabilită de către titularul de
disciplină, astfel încât metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea standardelor examinării 63 ;
Alte universități fac referire la:
 interzicerea discriminării în ceea ce privește accesul în comunitatea universitară prin
admiterea ca student ori prin ocuparea unui post didactic sau de cercetare, precum și în ceea ce
privește exercitarea unor funcții de conducere 64 ;
 pregătirea în condiţii de egalitate, în limbile română, maghiară, germană, precum și în limbi
de circulaţie internaţională 65 ;
 drepturile membrilor universității, cu prezentarea indirectă a drepturilor pentru cadre
didactice sau alt personal al universității. Se precizează astfel că este interzisă discriminarea prin
utilizarea de către universitate 66 a unor ”practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex,
în legătură cu relaţiile sociale şi profesionale, referitoare la: anunţarea, organizarea concursurilor
sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante; încheierea,
suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; stabilirea
sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; stabilirea remuneraţiei şi a recompenselor sau a
beneficiilor, altele decât cele de natură salarială; informarea şi consilierea profesională,
dezvoltarea profesională; evaluarea performanţelor individuale; promovarea profesională;
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aplicarea măsurilor disciplinare; dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de
acesta.”
 De asemenea, o serie de drepturi se pot deduce din prevederile Codului de Etică al
Universității din Oradea (art. 16), cu referire indirectă la angajații universității, ”în legătură cu
relaţiile sociale şi profesionale, referitoare la: anunţarea, organizarea concursurilor sau
examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante; încheierea, suspendarea,
modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; stabilirea sau modificarea
atribuţiilor din fişa postului; stabilirea remuneraţiei şi a recompenselor sau a beneficiilor, altele
decât cele de natură salarială; informarea şi consilierea profesională, dezvoltarea profesională;
evaluarea performanţelor individuale; promovarea profesională; aplicarea măsurilor disciplinare;
dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta.”
 ”... d) Orarul cadrelor didactice şi programarea examenelor vor fi realizate astfel încât să
permită acestora, ori de câte ori este nevoie, respectarea eventualelor constrângeri de natură
religioasă; e) regulile de susținere a unui examen sunt aceleasi pentru toți studenții, dar ele vor fi
adaptate încât să nu dezavantajeze persoanele cu dizabilități.” 67
Criterii de discriminare
În ceea ce privește lista criteriilor care pot sta la baza tratamentului discriminatoriu,
documentele analizate prezintă subiectul diferențiat.
Astfel, pe când Universitatea din Craiova și U.M.F. Carol Davila reglementează o listă deschisă
a criteriilor, prin sintagma ”... sau alte tipuri de discriminare” doar în Carte, iar Universitatea din
București, Universitatea Dimitrie Cantemir și Universitatea de Vest din Timișoara fac referire la o
listă deschisă a criteriilor doar în Codul de Etică, alte universități indică o listă deschisă a criteriilor
atât în Cartă, cât și în Codul de Etică (Universitatea din Oradea), respectiv în Cartă și în Codul
Studentului (Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca).
O listă închisă a criteriilor atât în Cartă, cât și în Codul de Etică se regăsește în cazul
Universității Al.I.Cuza din Iași, pe când Universitatea Politehnică din București nu face referire în
niciun document la criteriile discriminării.
Codurile Studenților conțin prevederi referitoare la criterii doar în cazul anumitor universități,
într-o listă închisă pentru Universitatea din Oradea (făcându-se referire însă la conformitatea acestui
document cu legislația în vigoare) și U.M.F. Carol Davila, și o listă deschisă în cazul Universității
Petru Maior din Tîrgu Mureș și al Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca.
Printre criteriile expuse în documentele aplicabile mediului universitar menționăm cu titlu de
exemplu: vârsta, etnia, rasa, naționalitatea, religia, sexul, orientarea sexuală, opinia sau apartenenţa
politică, averea, dizabilitatea, categoria socială, starea materială sau mediul de provenineță, situație
familială, regimul de şcolarizare (cu sau fără taxă), apartenenţa ori activitatea sindicală, etc.
Formele discriminării
Doar trei universităţi 68 conţin în Cartă prevederi referitoare la formele discriminării care descriu
mai multe tipuri de discriminare raportat la lista deschisă a criteriilor care pot sta la baza acestui
tratament diferențiat. Majoritatea universităţilor conţin însă referire la diverse forme ale
discriminării în Codurile de Etică.
Tot cu referire la criteriile care pot sta la baza tratamentului discriminatoriu, Universitatea
Dimitrie Cantemir precizează în Codul de Etică (art. 14) membrii comunității academice au dreptul
la un tratament corect si echitabil, fără discriminări pe criterii de rasă, de naționalitate, de origine
etnică, de limbă, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială,
indiferent dacă acestea sunt directe sau indirecte. Se precizează expres că Universitatea respectă
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aceste cerințe, asigurând egalitatea de șanse la angajare, la promovare, la salarizare, la studii și la
programe. De asemenea, la art. 15 se interzice și sancționează orice acte de corupție, favoritismul și
discriminarea de orice natură. Universitatea adoptă măsuri pentru eliminarea acestora, precum și a
conflictelor de interese care pot afecta evaluările, judecățile și hotărârile diverselor persoane,
membre ale comunității academice.
Odată cu prezentarea faptelor, acțiunilor, exemplelor în ceea ce privește aplicarea principiului
nediscriminării și egalității de șanse, sunt indicate discriminările indirecte, discriminarea prin abuz
de autoritate, discriminările individuale sau de grup.
În anumite universități 69 sunt prezentate drept forme de manifestare interzise în spațiul
universitar misoginismul, sexismul, rasismul, şovinismul, xenofobia, homofobia, hărţuirea cu toate
formele ei (în privinţa apartenenţei la o religie, etnie sau formaţiune politică, hărțuirea sexuală).
Majoritatea regulamentelor universitare fac referire la fapte de discriminare cu prezentarea
hărțuirii. Astfel, hărțuirea este definită ca ”acel comportament, care poate conduce la degradare,
umilire sau intimidare şi care poate afecta autonomia şi capacitatea unei persoane de a-şi îndeplini
în mod firesc responsabilităţile profesionale şi de studiu, ori de a-şi exercita drepturile” 70 .
Alte universități 71 nuanțează definiția hărțuirii prin inserarea elementului de intenție, după cum
urmează: ”comportament degradant, intimidant sau umilitor care urmăreşte sau duce la afectarea
gravă a capacităţii unei persoane de a-şi desfăşura în mod firesc activităţile profesionale şi de
studiu sau de a-şi exercita drepturile”.
Anumite universități 72 vorbesc despre hărțuire la capitolul aferent noțiunilor de respect și
toleranță. Universitatea de Vest din Timișoara prezintă formele comportamentelor interzise cu
referire la principiile care se încalcă. Astfel, următoarele fapte sunt forme ale încălcării principiului
libertăţii academice 73 :
a. propaganda cu caracter politic desfăşurată în interiorul sau în legătură cu acţiuni ale
Universităţii;
b. prozelitismul religios;
c. promovarea unor doctrine sau idei cu caracter extremist (rasist, xenofob, naţionalist, fascist,
communist etc);
d. defăimarea universităţii de către membrii comunităţii academice;
e. atacurile personale sau afirmaţiile defăimătoare la adresa altor membri ai comunităţii
academice;
f. exercitarea abuzivă a drepturilor academice în dauna altor persoane şi/sau instituţii;
g. promovarea de atitudini şi comportamente care încalcă principiile mediului academic;
h. orice fapte de natură a aduce atingere sau de a ştirbi prestigiul mediului universitar şi/sau al
membrilor săi.
De asemenea, următoarele manifestări comportamentale în relaţia cadru didactic – student,
constituie încălcări ale principiului integrităţii 74 :
a) pretinderea sau acceptarea de favoruri de orice natură, inclusiv sexuală;
b) pretinderea sau acceptarea de cadouri sau alte foloase materiale;
c) hărţuirea în toate formele sale;
d) împrumutul de bani între cadrul didactic şi studenţi.
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Iar încălcări ale principiului colegialităţii sunt următoarele fapte 75 :
[...] b) hărţuirea în înţelesul ei general de comportament degradant, intimidant sau umilitor
care urmăreşte sau duce la afectarea gravă a capacităţii unei persoane de a-şi desfăşura în mod
firesc activităţile profesionale şi de studiu sau de a-şi exercita drepturile, indiferent de formele în
care s-ar putea manifesta acesta:
(i) Hărţuirea sexuală;
(ii) Hărţuirea cauzată de rivalitatea pentru putere;
(iii) Hărţuirea de orice fel, exercitată de către persoane cu funcţii ierarhice superioare, asupra
altora situate pe trepte inferioare ale ierarhiei universitare, implică şi abuzul de putere;
c) comportamentul insultător, manifestat prin expresii injurioase, umilitoare, intimidante etc.
este inacceptabil şi contrar eticii comunităţii academice, indiferent de poziţiile ierarhice ale celor
implicaţi, el putând degenera în abuz de putere, când se exercită asupra inferiorilor ierarhici sau în
hărţuire când se repetă asupra aceleiaşi persoane sau asupra aceluiaşi grup de persoane;
d) discreditarea în mod injust a unui coleg (ă), a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercetărilor
unui coleg;
i) promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele descrise în acest articol de către
conducerile facultăţilor, departamentelor, catedrelor sau compartimentelor administrative.
Universitatea din Craiova prezintă în Codul de Etică, în detaliu, câteva forme pe care le poate
îmbraca hărţuirea. Astfel, conform acestei reglementări, această faptă constă, de regulă, într-un
comportament repetat, în interiorul şi în afara universităţii (de ameninţări fizice şi verbale, critici
umilitoare, avansuri sexuale etc.), dar şi din acte singulare, atunci când acestea au o natură agresivă.
Hărţuirea poate fi îndreptată împotriva unei persoane anume, sau poate consta în acte care creează
un mediu academic ostil, conducând la afectarea gravă a capacităţii membrilor unui grup (de obicei
femeile, minoritarii etnici sau rasiali, persoane cu dizabilităţi, persoanele cu orientare sexuală
diferită de cea a majorităţii, minorităţile religioase) de a îşi desfăşura activităţile academice sau de a
îşi exercita drepturile individuale.
Abuzul de putere este prezentat 76 ca formă agravantă a hărţuirii, comportament care se
manifestă de către persoanele cu funcţii ierarhice asupra subordonaţilor, de evaluatori asupra celor
evaluaţi sau a profesorilor asupra studenţilor.
Una dintre formele de hărţuire care este reglementată și sancționată la nivelul tuturor
universităților este hărţuirea sexuală. Universitatea se opune hărţuirii sexuale şi este obligată să ia,
în acest sens, măsuri drastice cu privire la comportamentele care contravin normelor legale şi
principiilor morale.”
Astfel, dacă în cazul anumitor universități 77 hărțuirea sexuală este prezentată drept ”una dintre
formele de hărțuire cu posibilitate mai ridicată de producere, este strict monitorizată şi sever
sancționată în Universitatea din Bucureşti, cu atât mai mult cu cât situațiile cu adevărat grave,
capătă grade de notorietate care exclud posibilitatea erorilor de apreciere.”, în cazul altor
universități 78 hărțuirea sexuală este prezentată prin referire, în mod explicit, la subiecții acestor
fapte, respectiv angajaţii Universităţii, doctoranzi, postdoctoranzi, masteranzi, studenţi şi candidaţi,
după cum uremază:
a) condiţionarea angajării, numirii, admiterii sau evaluării personalului din Universitate,
studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, de obţinerea unor favoruri sexuale;
b) practicarea unor comportamente sau atitudini de natură sexuală, implicite sau explicite,
fizice sau verbale, prin care se urmăreşte obţinerea unor avantaje personale;
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c) promovarea unor conduite care au ca interese sau ca efect crearea unei intimităţi jenante, a
unui climat de muncă ostil sau conflictual, sau care conduc la afectarea performanţelor în muncă
ale salariaţilor şi studenţilor Universităţii;
d) folosirea unor ţinute vestimentare indecente în raporturile publice din spaţiile Universităţii.
Tot în cazul Universității Al. I. Cuza din Iași, se prezintă la art. 25 din Codul de Etică, pe scurt,
și procedura de catalogare a unei anumite conduite drept hărţuire sexuală: ”se face numai după o
analiză a cazului şi a circumstanţelor în care a avut loc atât în cadrul Universităţii, cât şi în afara
ei.”
Alte universități 79 prezintă chiar formele hărțuirii:
Membrii universităţii nu vor permite nicio formă de hărţuire în mediul academic. (…) În
Universitate sunt interzise cu desăvârşire forme de hărţuire, precum: misoginismul, sexismul,
rasismul, şovinismul, xenofobia, homofobia, hărţuirea în privinţa apartenenţei la o religie, etnie
sau formaţiune politică. Universitatea interzice orice formă de hărţuire, în mod particular pe cea
sexuală. Sunt sancţionate şi comportamentele prin care membrii universităţii sunt supuşi unor
tentative de corupere sexuală. 80
Pe lângă hărțuire, hărțuire sexuală și abuz de putere, prin Codurile de Etică al anumitor
universități 81 , se reglementează și condamnă și comportamentul insultător, în acest sens fiind
sancționate ”actele de exprimare injurioasă, intimidantă sau umilitoare (în interiorul sau în afara
ei), îndreptate împotriva participanţilor la activităţile din universitate, indiferent cine sunt aceştia.
Comportamentul insultător contravine eticii academice atât atunci când intervine între persoane
aflate în aceeaşi poziţie, cât şi în poziţie ierarhică. Orientate împotriva inferiorilor ierarhici astfel
de acte pot constitui o formă de abuz de putere. Repetarea unui astfel de comportament faţă de
aceeaşi persoană sau acelaşi grup tinde să devină o formă de hărţuire” 82 .
Universitatea Dimitrie Cantemir face referire la art. 94 din Cartă la formele hărțuirii, fiind
excluse următoarele: orice formă de hărţuire, umilire, intimidare, dispreţ, limbaje suburbane,
jignitoare,vulgare, ameninţarea şi atacul la persoană şi nu sunt permise manifestări misogine,
rasiste, şovine, xenofobe şi hărţuirea sexuală sau cu privire la convingerile religioase ori politice.
De asemenea, ca forme ale discriminării sunt prezentate și fermitatea şi severitatea care
”reprezintă comportamente insultătoare dacă devin deosebit de excesive şi sunt dirijate sistematic şi
nedrept către aceiaşi oameni, până devin acte de persecuţie. Sancţionarea acestor acte are loc în
funcţie de gravitate.”
Aspecte referitoare la formele discriminării cuprind și Codurile studenților în cazul anumitor
universități 83 . Astfel, Universitatea de Vest precizează la art. 19 că sunt interzise propaganda
politică, precum şi orice formă de discriminare individuală sau de grup, iar U.M.F. Carol Davila, la
art. 8 că ”Propaganda politică şi orice formă de discriminare individuală sau de grup sunt interzise
în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila București.”, respectiv la art. 10: ”b)
orice discriminare directă sau indirectă față de student bazată pe criterii de sex, orientare sexuală,
vârstă, rasă, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație familială, apartenență
ori activitate sindicală, este interzisă.”
Libertatea de exprimare
În cazul majorității universităților, libertatea de exprimare este prevăzută ca un principiu al
desfășurării activității studenților odată cu principiul nediscriminării, atât în Cartă, cât și în Codul
Studenților.
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Libertatea de gândire și de exprimare este analizată în majoritatea Cartelor ca parte a libertății
academice. Astfel, libertatea academică presupune asigurarea libertăţii de gândire, a libertăţii de
exprimare a opiniilor ştiinţifice în procesul didactic, a libertăţii cercetării în ceea ce priveşte
stabilirea temelor, alegerea metodelor, procedeelor şi valorificarea rezultatelor.
De asemenea, în unele Carte 84 se regăsesc reglementări referitoare la libertatea academică, parte
a conceptului de autonomie universitară, care sunt corelate cu principiul răspunderii personale și
publice. Mai mult, se menționează faptul că autonomia ştiinţifică a universităţii este materializată,
printre alte drepturi, și prin dreptul la exprimarea liberă a opiniilor ştiinţifice şi artistice.
Astfel, autonomia universitară presupune independența față de ideologii, dogme religioase și
doctrine politice, în contextul asumării unui ansamblu de competenţe şi obligaţii în concordanţă cu
opţiunile şi orientările strategice naţionale ale dezvoltării învăţământului superior, stabilite prin
lege.
Cu toate că libertatea de gândire și independența față de ideologii, dogme religioase și doctrine
politice sunt garantate, în ceea ce privește dreptul la opinie, la exprimare este stipulată o limitare,
respectiv cu condiţia respectării prestigiului, imaginii şi integrităţii instituţionale.
Dacă în cazul anumitor universități dreptul la opinie este garantat atât cadrelor didactice, cât și
studenților, în cazul altora 85 , liberatea de exprimare se abordează ca subiect valabil pentru membrii
comunității universitare în sensul investigării oricărui subiect, pe baza metodologiei stiințifice, a
comunicării rezultatelor cercetării, cu respectarea normelor legale, deontologice și de conduită
universitară, precum și a principiilor obiectivității și toleranței.
Prevederile sunt completate în majoritatea Cartelor cu cele raportate la activitatea cadrului
didactic care se bucură de libertate de expresie în predarea disciplinei care i-a fost încredințată, iar
pentru personalul de cercetare, dreptul de a exprima liber opinii cu privire la activitatea universitară.
Aceste libertăți nu vor putea fi îngrădite ca urmare a unor nemulțumiri exprimate de partide politice,
organizații, culte religioase sau autorități. Exercitarea acestor libertăți nu va putea atrage măsuri de
constrângere administrativă împotriva cadrelor didactice, cercetătorilor sau studenților.
În cazul altor universități 86 , libertatea de exprimare (de gândire, de conştiinţă, de asociere, fără
niciun fel de discriminare sau aversiune) este abordată ca și condiție a exercitării de către membrii
comunităţii academice a drepturilor şi obligaţiilor în vederea asigurării funcţionalității caracterului
multicultural.
Anumite Carte 87 garantează pentru membrii comunităţii academice libertatea de creaţie
didactică şi ştiinţifică cu respectarea normelor legale şi a deontologiei profesionale. Pentru cadrele
didactice şi cercetătorii ştiinţifici, libertatea academică presupune dreptul de a exprima liber opinii
profesionale în spaţiul universitar şi de a iniţia acţiuni în nume propriu, în afara acestui spaţiu, dacă
aceasta nu afectează prestigiul învăţământului şi demnitatea profesiei.
Alte Carte 88 prezintă ca obiectiv al Universității asigurarea condiţiilor de manifestare a libertăţii
de gândire, de conştiinţă, de exprimare, de mobilitate, de asociere ştiinţifică şi profesională a tuturor
membrilor comunităţii universitare, îmbinând libertățile, în absenţa oricărei discriminări sau
constrângeri, în condiţiile legii, cu exercitarea dreptului comunităţii academice în ansamblu şi al
fiecărui membru al acesteia în parte de a participa, în conformitate cu strategia universității, la
activităţile de cercetare ştiinţifică, didactice, de creaţie artistică şi performanţă sportivă ale
universităţii, precum şi de a le organiza sau conduce, potrivit propriilor convingeri şi opţiuni.
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Anumite Carte 89 instituie odată cu principiul libertății de exprimare, și principiul interacţiunii
libere, ascultarea reciprocă a punctelor de vedere şi dialogul argumentativ care conduce la progresul
cunoașterii. De asemenea, este abordat în acest punct și subiectul dreptului de petiţionare, care este
garantat.
Nu toate Codurile de Etică conțin reglementări exprese privind libertatea de exprimare, însă
acolo unde este abordat conceptul de libertate academică, se vorbește despre spaţiul academic
universitar ca un spaţiu liber de orice constrângeri politice, economice şi religioase, membrii săi
fiind protejaţi de cenzură, de manipulări şi persecuţii care încalcă libertatea academică, în condiţiile
unui învăţământ laic, ale respectării statului de drept şi drepturilor omului.
De asemenea, se stipulează faptul că respectarea libertăţii celuilalt reprezintă un principiu
esenţial al statului de drept. Ea include respectul pentru diferenţe şi descurajează orice formă de
discriminare, promovând cooperarea şi parteneriatul intelectual în spaţiul universitar.
În acelaşi context, Codul de Etică face referire la discursul instigator la ură prin sancționarea
denigrării publice, a calomnierii, dezinformării cu privire la persoanele şi activitatea din instituţie de
către membrii acesteia.
De asemenea, Codul de Etică descrie modul în care se realizează libertatea academică, printre
alte puncte figurând următoarele:
[...] d. Nici o credinţă religioasă sau ideologie politică nu poate fi impusă în spaţiul universitar
laic prin abuz de putere sau de autoritate. Denaturarea conţinutului ştiinţific al cursurilor,
rezultatelor cercetării în sensul obedienţei faţă de grupări politice, religioase sau economice
contravine spiritului academic.
e. Îndoctrinarea politică, religioasă, dogmatică, în spaţiul universitar, încalcă dreptul
studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor la obiectivitate ştiinţifică şi la libertate de gândire.
În cazul unei alte universități 90 , Codul de Etică prezintă la art. 2 noțiunea de libertate academică
pe care membrii Universității o pot exercita deplin, fiind protejați de orice ingerințe, presiuni şi
constrângeri politice, religioase, economice etc., precum şi împotriva cenzurii, manipulărilor şi
persecuțiilor, în condițiile în care aceştia respectă standardele ştiințifice, legale şi etice, dând dovadă
de responsabilitate profesională. Astfel, este creionat și aspectul libertății de exprimare, garantarea
acestui drept fiind expres stipulată, după cum urmează:
a. Rezultatele cercetărilor întreprinse de membrii Universității nu trebuie modificate, ascunse
ori negate, nici chiar atunci când ele lezează unele ideologii şi credințe, provocând reacții adverse
şi presiuni din partea reprezentanților acestora. [...]
d. În spațiul intelectual laic, care este Universitatea din Bucureşti, nimeni nu are dreptul să
impună altora, sub nici o formă, credințe religioase, ataşamente politice sau alte categorii de
convingeri, care pot constitui doar probleme private ale fiecăruia dintre membrii instituției.
Cu referire la libertatea de exprimare, Codurile de Etică aplicabile în cadrul anumitor
universități 91 , fac mențiunea că în cadrul Universității sunt încurajate abordările critice, dialogul,
parteneriatul intelectual şi cooperarea, indiferent de opiniile politice, credinţele religioase sau
orientările sexuale. Astfel, fiecare membru al comunității universitare îşi poate exprima în mod
liber, în interiorul sau în exteriorul Universităţii, opiniile, fără a putea fi cenzurat, în limitele
prevăzute de aceste coduri.
Universitatea Al.I.Cuza din Iași garantează deplina libertate de expresie în activitatea
desfăşurată pentru membrii comunităţii academice, în temeiul exercitării şi respectării autonomiei
personale 92 .
Universitatea Politehnică din București definește la art. 44 lit. b) conceptul de libertate
academică, ”care dă dreptul membrilor comunităţii să opteze liber pentru dezvoltarea profesională
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pentru activităţile asumate, fără manipulare, cenzură sau persecuţii, în condiţiile respectării legilor
în vigoare, a standardelor ştiinţifice asumate de universitate şi a responsabilităţii personale.” 93
Universitatea de Vest din Timișoara garantează că este un spaţiu liber de ingerinţe, presiuni şi
constrângeri politice, religioase şi de putere economică, exceptând constrângerile de natură
ştiinţifică, legală şi etică. Membrii universităţii sunt protejaţi faţă de cenzură, manipulări, persecuţii,
în condiţiile respectării standardelor ştiinţifice şi a responsabilităţilor profesionale:
libertatea academică presupune dreptul oricărui membru al comunităţii academice de a-şi
exprima liber opiniile academice atât în spaţiului universitar, cât şi în afara acestuia, şi de a
presta/desfăşura activitatea de predare, cercetare şi creaţie, în conformitate cu criteriile de calitate
academică fără ca prin aceasta să aducă atingere instituţiei şi valorilor sale. (2) Fiecare membru
al comunităţii academice îşi poate exprima în mod liber, în interiorul sau în exteriorul
Universităţii, opiniile bazate pe competenţa sa profesională, fără a putea fi cenzurat. Fiecare
membru al comunităţii academice răspunde pentru propriile opinii. 94
Doar anumite Coduri ale Studenților fac referire la subiectul libertății de exprimare.
Astfel, Codul Studentului aplicabil la nivelul Universității din Oradea stipulează la art. 10 drept
principiu de garantare al libertății de exprimare și gândire interzicerea oricărei sancționări care ar
putea surveni, urmare a activității de reprezentare a intereselor studențești, iar cel aplicabil la nivelul
Universității Petru Maior din Tîrgu Mureș, garantează exprimarea liberă a opiniilor pentru studenţi,
aceştia având dreptul de a-şi exprima opiniile liber, personal sau prin reprezentanţi, cu condiţia
respectării legislaţiei în vigoare
În cazul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, Codul Studentului vorbește despre principiul
libertății de exprimare 95 , în baza căruia studenții au dreptul să își exprime liber opiniile academice,
în cadrul universităţii în care studiază (art. 3 lit. d, iar la art. 8 alin. 12) despre dreptul la libertatea
de expresie și conștiință a studenților.
Dreptul la demnitate
Precizări referitoare la subiectul demnității umane, ca drept și totodată limitare a libertății de
exprimare se regăsesc în principal în Carte și Codurile de Etică.
Astfel, în Carta aplicabilă la nivelul Universității din Oradea se face referire la demnitatea
umană (art. 5 alin. 6) în capitolul aferent cadrului legislativ de funcționare și organizare, capitol în
care se analizează fiecare principiu dintre cele enunțate la art. 1 alin. 2.
Odată cu descrierea comunității universitare, Carta Universității din Craiova precizează la art. 6
că ”Universitatea protejează demnitatea umană şi profesională a membrilor comunităţii
universitare”.
În cazul Unversității din București, limitele libertății de exprimare sunt punctate în Cartă la art.
23 alin. 4, și sunt reprezentate tocmai de drepturile altor membri ai comunității universitare. Astfel,
se face referire la protejarea dreptului la demnitate, precum și la interzicerea limbajului urii, în
sensul exprimării în public de opinii ireverențioase, denigratoare sau injurioase la adresa altor
membri ai comunității universitare, individual sau în grup. De asemenea, atât în cazul Universității
din București, cât și în cazul Universității Politehnice din București 96 , libertatea academică nu poate
constuitui argument în justificarea unor comportamente licențioase, obscene, discriminarea pe
criterii etnice, de rasă, de origine socială, sex ori orientare sexuală, opinii politice, religie, vârstă sau
alte conduite lipsite de integritate etică, etc.
De asemenea, se face referire la respectarea demnității celorlalți odată cu prezentarea
responsabilităților cadrelor didactice și a cercetătorilor din Universitate: ”... e) să respecte în orice
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împrejurare standardele eticii universitare, să se comporte politicos, amabil, moderat cu colegii si
studenții, să nu folosească expresii care lezează demnitatea acestora, sub niciun pretext, cu atât
mai puțin prin difuzarea unor comunicări nesolicitate; (...)”.
Odată cu garantarea libertății de exprimare, Carta Universității M.F. Carol Davila din Cluj
Napoca imprimă la art. 22 ca și limite, tocmai standardele eticii Universității stabilite de Senat.
Carta Universității Al.I.Cuza din Iași face referire la protejarea demnității prin intermediul
autorităţilor responsabile cu ordinea publică, protecția putând fi solicitată de orice membru al
comunităţii academice.
Majoritatea universităților conțin reglementări de detaliu referitoare la demnitate ca principiu în
Codurile de etică.
Codul de Etică aplicabil la nivelul Universității din Oradea conține anumite prevederi care pot fi
interpretate drept interzicerea discursului instigator la ură, prin referire la interzicerea limbajului
ofensator: ”În dezbaterile intelectuale care au loc în cadrul Universităţii sunt admise doar
argumentele raţionale, fiind interzisă utilizarea limbajului ofensator, atacul la persoană, precum şi
comportamentul insultător.” (art. 13)
De asemenea, la art. 2 este prevăzută o limitare a libertății fiecărui membru al comunității prin
impunerea respectării libertății și a dreptului la opinie și exprimare al celorlalți, prin încurajarea
dialogului critic și a parteneriatului intelectual, fără nicio deosebire pe criteriile expuse aici limitativ
(opiniile politice, dizabilitățile fizice, etnie, credinţele religioase sau orientările sexuale împărtăşite).
Sintetizând aspectele corelative principiului respectării demnității, se stabilește faptul că
”Respectul demnităţii este un drept şi în acelaşi timp o datorie pentru fiecare membru al
comunităţii universitare, fiind astfel excluse orice manifestare sau formă de exploatare, umilire,
dispreţ, ameninţare sau intimidare.” 97
Respectul și toleranța pentru alte culturi
Tot în contextul libertății de exprimare, majoritatea aspectelor ce țin de subiectul toleranței se
regăsesc în Codurile de etică, în capitole speciale.
Astfel, încurajarea toleranţei în cazul Universității din Oradea se face printr-un capitol întitulat
Respectul și toleranța, în acest sens fiind expuse anumite norme de conduită în activitatea de
cercetare – dezvoltare (art. 33).
Codul de etică al Universității din Craiova abordează conceptul de toleranță prin alăturare la cel
al respectului:
Mediul academic, al cărui rol este de a cultiva valorile civilizaţiei moderne, schimbul de
argumente, autonomia, responsabilitatea individuală, presupune şi respect reciproc, toleranţă şi
cooperare. Nici o dispută nu se rezolvă prin acţiuni ce reprezintă atacuri la persoană sau printr-un
limbaj necivilizat (cuvinte, etichetări, stil, ton etc.), ci prin argumente şi probe clare.
În acest sens, trebuie dezaprobate orice tip de hărţuire: rasism, xenofobie, misoginism, sexism,
şovinism, homofobie, hărţuire cu privire la convingerile religioase sau politice.
De asemenea, cu referire la modul în care se poate asigura respectul și toleranța, același Cod de
etică al Universității din Craiova stipulează următoarele:
Principiul respectului, în ceea ce priveşte transmiterea de cunoştinţe, se exprimă prin
pluralitatea opiniilor. Natura ideilor, a cunoştinţelor sunt evidenţiate în spirit de dialog. Corpul
didactic ajută studenţii în cultivarea unei distanţe critice în raport cu domeniul de studiu. Un mediu
academic sănătos se cultivă prin respect şi toleranţă faţă de celălalt nu prin dispute suburbane,
prin bârfe, insulte, etichetări şi hărţuiri.
Codul de Etică al Universității din București conține referiri la toleranță sau diversitate la art. 31
prin exemplificarea comportamentelor care ating demnitatea celorlalți.
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Respectul şi toleranța se numără printre valorile morale pe care Universitatea din Bucureşti le
cultivă constant, în scopul creării şi întreținerii unui climat favorabil unor relații pe cât posibil
armonioase, echilibrate şi raționale între diferitele grupări şi diferiții membrii ai comunității sale
academice. Aceasta înseamnă că nimeni nu are dreptul să aducă atingeri demnității celorlalți; că
limbajele suburbane, jignitoare, ireverențioase sau vulgare sunt indezirabile; că umilirea,
intimidarea, amenințarea şi atacul la persoană sunt inacceptabile; că exploatarea şi hărțuirea, sub
orice formă de manifestare, sunt condamnabile; că intoleranța, mai ales cea bazată pe diferențele
fireşti dintre oameni, constituie o încălcare gravă a celor mai elementare norme morale şi că
neînțelegerile, disputele şi conflictele inerente trebuie rezolvate exclusiv pe calea dialogului şi a
dezbaterilor civilizate, utilizând argumente raționale, concordante cu realitatea şi orientate
întotdeauna către diminuarea ori stingerea acestora.
U.M.F. Carol Davila conține în egală măsură prevederi exprese referitoare la noțiunea de
respect și toleranță:
(1) Se va păstra un mediu academic adecvat studiului şi cercetării, deschis, în egală măsură,
tuturor membrilor comunității universitare.
(2) Respectul față de ceilalți presupune rezolvarea disputelor prin argumente raționale şi este
interzisă utilizarea unor tipuri de limbaj (cuvinte, etichetări, stil sau ton) sau acțiuni care
reprezintă atacuri la persoană.
(3) Amenințarea, violența şi agresivitatea fizică sau verbală sunt interzise atât în spațiul
universitar cât şi în afara acestuia. 98
Despre toleranță și respect se vorbește în principal în termeni de obligații ale membrilor
comunității academice 99 în sensul promovării unui climat de încredere, civilitate, respect reciproc
între membrii comunităţii academice şi nu numai, recunoaştere şi preţuire a demnităţii individuale,
bunăvoinţă, toleranţă, solidaritate, ataşament faţă de instituţie şi faţă de valorile pe care aceasta le
promovează 100 , promovarea adevărului şi disponibilităţii în relaţiile din interiorul comunităţii şi din
societate 101 .
Alte universităţi 102 încurajează prin Codurile de etică abordarea critică, parteneriatul intelectual
şi cooperarea, indiferent de opiniile politice sau de credinţele religioase, aderându-se la valoarea
toleranţei faţă de diferenţele între oameni, între opinii, credinţe şi preferinţe intelectuale. Astfel,
activitatea în comunitatea academică presupune colaborarea membrilor acesteia, în spirit de
colegialitate şi respect reciproc, în scopul creării şi întreţinerii unui climat favorabil unor relaţii
armonioase, echilibrate şi raţionale între diferitele grupări şi diferiţii membrii a comunităţii sale
academice.
În acest context se detaliază conceptul de colegialitate, care implică:
a) curtoazie şi respect datorate fiecărui membru al comunităţii academice. încălcarea acestei
obligaţii de către o persoană nu conferă în nici un caz dreptul celui lezat de a adopta o conduită
similară;
b) obligaţia de asistenţă între membrii comunităţii academice, materializată în suplinirea
colegială, acordarea de sprijin în activitatea didactică şi administrativă, cooperarea cu bună
credinţă în cadrul proiectelor ce implică participarea mai multor persoane; ” 103
”c) respectarea mutuală a diferenţelor de ordin lingvistic, religios, social între membrii
comunităţii academice;
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d) înţelegere, respect şi sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale; (...) 104 .
În cazul universităților care conțin prevederi referitoare la toleranță în Cartă, se face referire la
cultivarea toleranţei faţă de diferenţele naturale între oameni, opinii şi religii 105 , într-un climat
academic de colaborare colegială 106 . De asemenea, se face trimitere la normele de comportament
intrauniversitar, fără a se aduce atingere dreptului la opinie, libertăţii exprimării şi libertăţii
academice. Se promovează astfel un comportament caracterizat de respectul reciproc, sprijin în
îndeplinirea îndatoririlor profesionale, acceptarea exprimării neîngrădite a opiniilor şi iniţiativelor,
precum şi a manifestării profesionale individuale şi colective dintre toți membrii comunităţii
universitare în anumite cazuri 107 sau care vizează doar cadrele didactice în alte cazuri 108 .
De asemenea, indirect se vorbeşte despre toleranță și prin ideea că toată comunitatea
universitară este deschisă cetăţenilor români şi străini fără discriminări, în condiţiile unei
competenţe de limbă corespunzătoare 109 .
În sens larg, anumite Carte abordează subiectul în discuție odată cu conturarea idealului
universității de a promova – în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională – anumite
componente culturale specifice. În contextul în care se regăsește Universitatea Babeș - Bolyai,
acestea sunt:
”c) multiculturalitate, dialog intercultural şi interconfesional;
e) cultură a dezvoltării personale şi morale;
g) cultură a integrării în diversitate şi a globalizării, în condiţii de respect al identităţii şi de
reciprocitate.”
Caracterul multicultural al universității presupune, în egală măsură și următoarele:
(2) UBB promovează, în condiţii de egalitate, predarea în limbile română, maghiară, germană
şi în alte limbi de circulaţie internaţională, precum şi interacţiunea culturilor respective.
(3) În activităţile de predare, cercetare, publicare, precum şi în comunicarea intra și interuniversitară, se pot folosi în mod liber limbile română, maghiară, germană şi de circulaţie
internaţională, cu excepția documentelor oficiale. Specializările în care instruirea se face în limbile
minorităţilor naţionale şi în limbi de circulaţie internaţională se aprobă de către Senat. 110
Despre profilul multicultural al Universităţii în discuție, se vorbește și la capitolul
reprezentativității la nivelul conducerii departamentelor şi facultăţilor, la nivelul Senatului, precum
şi al echipei de prorectori, prin reprezentarea corespunzătoare a liniilor de studii, conform
principiului proporţionalităţii 111 .
Drepturi și responsabilități
În materia drepturilor și responsabilităților, doar anumite universități 112 conțin prevederi în
Cartă referitoare la comunitatea universitară per ansamblu (constituită din studenţi, personal
didactic şi de cercetare şi personal didactic şi de cercetare auxiliar), cu trimitere la reglementările
legale în vigoare.
Sunt prezentate astfel o serie de drepturi, cum ar fi drepturile care intră în sfera autonomiei
funcționale, respectiv:
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[...] j)dreptul de a reglementa conduita membrilor comunităţii universitare şi de a aplica
sancţiuni corespunzătoare abaterilor de la normele stabilite, conform legii;
k) dreptul de a formula în mod explicit principiile, valorile şi normele morale pe care membrii
comunităţii universitare consimt să le respecte, precum şi faptele care constituie încălcări ale
conduitei universitare, conform Codului de etică şi deontologie universitară adoptat de Senat. 113
De asemenea, pe lângă obligația de a respecta, în orice împrejurare, etica şi deontologia
profesională universitară, care se regăsește în cazul majorității universităților, Universitatea de Vest
din Timișoara prezintă expres dreptul la exprimarea liberă a opiniilor academice în spaţiul
universitar şi libertatea de predare, de cercetare şi de creaţie, în conformitate cu criteriile de calitate
academică 114 .
În schimb, prevederi referitoare la drepturi și responsabilități ale membrilor comunității
academic se regăsesc în Codul de etică în cazul majorității universităților analizate.
Astfel, la acest capitol, se face referire la membrii comunității academice, imprimându-se ideea
că nu se fac diferențieri în general între membrii aceștia luați separat (studenți, personal didactic și
nedidactic) 115 .
În principal, în materia responsabilităților, se prezintă obligația pentru toți membrii comunității
academice, (indiferent de poziția pe care o ocupă aceştia în ierarhia instituției) 116 , de a respecta pe
lângă prevederile legilor în baza cărora îşi desfăşoară activitatea, ale Codului muncii, și Carta
Universităţii, Regulamentul de ordine interioară, precum şi hotărârile conducerii Universităţii,
facultăţilor şi departamentelor 117 , respectiv principiile generale şi normele de etică şi deontologie
universitară conținute de Codul de etică, care se aplică în interiorul Universităţii şi în relaţia cu
aceasta pentru toți membrii comunității 118 .
În cazul altei universități 119 , odată cu definirea conceptelor de dreptate şi echitate, se indică
domeniile în care îşi dovedeşte aplicabilitatea Codul de etică, fiind prezentate astfel indirect o serie
de drepturi: respectarea criteriilor corecte de evaluare şi promovare profesională, împărţirea corectă
a puterii şi eliminarea abuzului de putere, promovarea egalităţii de şanse în ceea priveşte accesul la
studii, la angajare, la programe etc.
Corelativ domeniului nediscriminării, se face referire directă la dreptul membrilor universității
de a-și ”desfășura activitatea şi de a interacționa într-un mediu liber de orice formă de
discriminare, fără a împieta drepturile şi convingerile celorlalți” 120 . De asemenea, în cazul
aceleiași universități, se precizează că Universitatea nu va exclude nici o persoană din programele ei
din considerente arbitrare enumerate în definiția discriminării, iar Regulamentele U.M.F. Carol
Davila se vor aplica tuturor membrilor ei, fără discriminare.
Anumite universități detaliază chiar statutul Codului de Etică. Astfel, acesta este ”un document
cu funcţie de ghid în desfăşurarea relaţiilor moral-profesionale dintre studenţi, masteranzi,
doctoranzi, profesori, personal didactic auxiliar, personal nedidactic şi comunitatea universitară în
ansamblul ei, precum şi în desfăşurarea relaţiilor dintre membrii comunităţii universitare şi
colaboratorii externi.” 121 , respectiv un ”ghid de dezvoltare a relaţiilor etice în mediul profesional
ce implică membrii comunității universitare (studenţi, masteranzi, doctoranzi,cadre didactice şi
cercetători, personal didactic auxiliar, personal nedidactic).” 122
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Universitatea Babeș - Bolyai din Cluj Napoca detaliază aspectul responsabilității de a respecta
prevederile Codului de etică, după cum urmează:
(1) Răspunderea pentru respectarea dispoziţiilor prezentului Cod revine fiecărui membru al
comunității universitare.
(2) Statutul de membru al comunității universitare impune fiecărui membru asumarea
răspunderii pentru acţiunile sau omisiunile sale.
(3) Încălcarea dispoziţiilor prezentului Cod atrage răspunderea disciplinară în condiţiile Legii
nr.1/2011, Codului Muncii şi reglementărilor interne ale Universităţii. 123
Prin raportare la domeniul egalității de șanse, Cartele din majoritatea universităților indică la
capitolul aferent drepturilor și îndatoririlor membrilor comunității universitare, în articole separate
(corp profesoral, personalul de cercetare, didactic şi de cercetare auxiliar, studenți), unele indicând
sursele drepturilor şi obligaţilor pentru personalul didactic şi de cercetare, respectiv Carta
universitară, Codul de etică şi deontologie universitară, Contractul individual de muncă, precum şi
legislaţia în vigoare 124 , iar pentru studenți (care sunt membri ai comunității academice, fiind
parteneri la luarea deciziilor din cadrul universităţii), Carta universitară, Codul universitar al
drepturilor şi obligaţiilor studentului adoptat de către Senatul universitar, Codul drepturilor şi
obligaţiilor studentului şi reglementările legale în vigoare 125 .
Astfel, în ceea ce privește cadrele didactice sunt stipulate următoarele drepturi: dreptul la
cercetare ştiinţifică, în conformitate cu libertatea academică, dreptul la libera comunicare, dreptul
de a discuta rezultatele cercetării ştiinţifice, de a exprima liber opinii profesionale în spaţiul
universitar 126 , ”drepturile personalului didactic, cu referire la desfășurarea activității didactice şi
de cercetare în conformitate cu criteriile de calitate academic” 127 .
Cu referire la domeniul egalității de șanse, în câteva cazuri 128 , se face referire la Statutul
studentului atunci când se discută despre drepturile studenților, în alte cazuri 129 fiind efectiv
prezentate aceste drepturi:
 dreptul acestora de a fi tratați ca membri egali ai comunității universitare 130 , cu statut egal şi
chiar parteneri ai Universităţii 131 în luarea deciziilor 132 .
 de a nu fi discriminați în relațiile cu cadrele didactice și managementul Universității 133 ,
precum și la liberă exprimare a opiniilor academice 134 . De asemenea, se acordă atenție specială
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128
Art. 138 din Carta Universității Babeș - Bolyai din Cluj Napoca: ”Statutul studentului dezvoltă şi detaliază
drepturile, libertăţile şi obligaţiile studenţilor, pe baza prevederilor din Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului.
Statutul studentului se aprobă de către Senatul UBB.”
129
Universitatea din Oradea, Universitatea din Craiova, Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș, Universitatea de
Vest din Timișoara.
130
Art. 90 (2) din Carta Universității din Oradea: ”Studenţii sunt parte integrantă a sistemului de învăţământ şi
cercetare ştiinţifică al Universităţii din Oradea, parteneri şi membri egali ai comunităţii universitare.”
131
Art. 123 din Carta Universității din Craiova.
132
Art. 75 alin. 1 din Carta Universității Petru Maior din Tîrgu Mureș.
133
Art. 91 (2) din Carta Universității din Oradea.
134
Art. 116 lit. h) din Carta Universității de Vest din Timișoara și art. 91 (2) din Carta Universității din Oradea.
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pentru sprijinirea studenţilor cu dificultăţi de adaptare şi de învăţare, precum și pentru studenţii cu
dizabilităţi fizice prin adaptarea căilor de acces 135 .
În ceea ce privește îndatoririle, Carta în anumite cazuri 136 prezintă inițial îndatoririle pentru toți
membrii comunității universitare. Astfel, ”apărarea intereselor şi a prestigiului Universităţii din
Craiova constituie îndatoriri fundamentale pentru toţi membrii comunităţii universitare”, iar
încălcarea acestei obligații, precum și a normelor de comportament conduce la angajarea
răspunderii disciplinare.
Carta în cazul Universității din Oradea redă doar responsabilitățile personalului didactic, de
cercetare, didactic auxiliar şi nedidactic, cu indicarea altor reglementări ce derivă din legislație,
statul de funcții și fișele de post, fiind totuși punctate anumite norme de comportare 137 .
De asemenea, prevederi referitoare la responsabilitățile cadrelor didactice conțin și alte Carte 138 ,
printre acestea regăsindu-se normele de comportare ale cadrelor didactice, respectarea Codului de
etică şi deontologie profesională, respectarea eticii profesionale.
Pentru studenți, în Carte, printre îndatoririle precizate separat, punctăm obligaţia stipulată în
sarcina studenților de a respecta etica universitară în relaţiile cu colegii, precum şi în relaţiile cu
personalul didactic şi de cercetare şi personalul administrativ din Universitate 139 .
Mai multe reglementări în acest sens, respectiv drepturile și îndatoririle studenților se regăsesc
în Codul studentului, reglementări care vizează calitatea acestuia de membru al comunității
academice, completându-se cu celelalte reglementări stabilite de Senat 140 , fiind stipulate prevederi
speciale în ceea ce privește cazurile de dizabilități:
 Astfel, în perioada desfăşurării studiilor universitare, studenţii au dreptul la examinarea
printr-o metodă alternativă, atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă,
certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoştinţelor învăţate, în maniera prestabilită
de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea
standardelor examinării. 141
 dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulaţie internaţională, dacă există
această posibilitate in instituţia de învăţământ superior, în limita locurilor atribuite pentru acest tip
de program de studii 142 ;
 dreptul la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a competenţelor dobândite după
parcurgerea unui curs, cu respectarea programei, şi dreptul de a cunoaşte baremul după care a fost
evaluat 143 .
135

Art. 100 (1) din Carta Universității din Oradea: ”Universitatea din Oradea manifestă o atenţie deosebită pentru
sprijinirea studenţilor cu dificultăţi de adaptare şi de învăţare; (2) Studenţii cu dizabilităţi fizice au dreptul la căi de
acces adaptate acestora în totalitatea spaţiilor universitare, precum şi condiţii pentru desfăşurarea normală a
activităţilor de educaţie, cercetare, sociale şi culturale.”
136
Art. 28 alin. 2 din Carta Universității din Craiova.
137
Art. 82 din Carta Universității din Oradea: ”(1) Îndatoririle personalului didactic, de cercetare, didactic auxiliar şi
nedidactic decurg din legislaţia naţională, din Carta universitară şi regulamentele stabilite în conformitate cu aceasta,
din statul de funcţiuni şi din fişa postului şi se referă, în principal, la: (...) (2) Pe lângă îndatoririle prevăzute la
alineatul (1), personalul didactic are obligaţia de a respecta următoarele norme de comportare în spaţiul universitar al
Universităţii din Oradea:
a) Să-şi acorde respect reciproc şi sprijin în îndeplinirea îndatoririlor profesionale;
b) Să facă observaţii critice asupra competenţelor profesionale ale unui alt cadru didactic numai în prezenţa
celui în cauză; (...) (3) Detalii privind îndatoririle personalului didactic, de cercetare, didactic auxiliar şi nedidactic, se
prezintă în Regulamentul intern şi în fişele de post.”
138
Art. 43 alin. 1 din Carta Universității Politehnice București.
139
Art. 117 lit. c) din Carta Universității de Vest din Timișoara.
140
Art. 4 din Codul Studenților aplicabil la nivelul Universității din Oradea.
141
Idem, art. 5, lit. p) și art. 4, lit. s) din Codul Studentului aplicabil la nivelul Universității din Craiova, respectiv Codul
Studentului aplicabil la nivelul Universității Al.I.Cuza din Iași.
142
Art. 4, lit. p) din Codul Studentului aplicabil la nivelul Universității din Craiova.
143
Idem, art. 4, lit. r) și Codul Studentului aplicabil la nivelul Universității Petru Maior din Tîrgu Mureș, precum și la
nivelul Universității Al.I.Cuza din Iași.
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 drepturile prevăzute în Statut le sunt recunoscute tuturor studenților (studenții de la nivel
licență, masterat și studenții - doctoranzi, indiferent de forma de învățământ), fără discriminare pe
criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală sau
alte tipuri de discriminare, cu excepţia măsurilor afirmative prevăzute de lege. 144
De asemenea, sunt expuse și obligațiile studenților, cu indicarea următoarelor:
 să respecte ordinea, moralitatea şi drepturile celorlalţi, atât pe teritoriul universităţii cât şi în
afara acesteia. Studentul este responsabil pentru întregul său comportament 145 ;
 să respecte Carta, regulamentele şi deciziile Universității, prevederile codului etic al
Universității 146 .


să nu folosească un limbaj şi comportament neadecvat mediului universitar 147 .

 propaganda politică precum și orice formă de discriminare individuală sau de grup sunt
interzise în cadrul instituţiilor de învăţământ superior 148 .
Anumite universități 149 se rezumă doar la a face referire la drepturile, libertățile și obligațiile
studenților și personalului academic astfel cum sunt reglementate prin lege, în completarea
prevederilor din Cartă.
Măsuri afirmative
Carta face referire la măsurile afirmative prevăzute de lege, fără a le indica însă. În schimb,
Codul de Etică indică expres măsurile afirmative prevăzute de lege, ca excepție de la discriminare
(Universitatea din Oradea, U.M.F. Carol Davila). Majoritatea universităților 150 prezintă măsurile
afirmative drept excepții de la discriminare, în special în Carte, fiind făcute referiri la reglementările
legale în domeniu, fără a fi indicate însă. În unele cazuri regăsim chiar o definire a acesteia:
”Universitatea poate încuraja, pentru asigurarea egalităţii şanselor, şi acţiunea afirmativă care
avantajează în condiţii clar definite, potrivit criteriilor amintite, anumite persoane defavorizate în
trecut în vederea creşterii şanselor lor în competiţia profesională” 151 .
În Codurile de Etică sau în Codurile Studenților 152 , unele Universități indică drept măsuri
afirmative unele măsuri speciale pentru care este nevoie de o reglementare aparte, precum:
 măsura atribuirii de locuri bugetate, garantate, în condiţiile legii pentru candidații proveniţi
din medii dezavantajate socio-economic sau marginalizate din punct de vedere social, inclusiv
absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10 000 locuitori. ”Asigurarea
pentru această categorie de studenți, a serviciilor gratuite de orientare și consiliere educațională și
profesională, a serviciilor de tutorat, precum și urmărirea traseelor educaționale în vederea
asigurării integrării lor academice, sociale și culturale în comunitate, constituie, împreună cu
calitatea acestora, un criteriu de evaluare a calității universității” 153 . Referitor la aceste situații
speciale, Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș precizează suplimentar următoarele: ”UPM
poate acorda, în afara cifrei de școlarizare aprobate, cel puțin un loc pentru studii gratuite
absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de plasament, conform legii și
regulamentelor și metodologiilor aprobate de Senatul universitar. Candidații proveniți din medii cu
144

Art. 4, alin. 1 din Codul Studenților aplicabil la nivelul Universității Babeș - Bolyai din Cluj Napoca.
Art. 6, lit. b) din Codul Studentului aplicabil la nivelul Universității din Craiova.
146
Art. 16 d) din Codul Studenților aplicabil la nivelul U.M.F. Carol Davila.
147
Art. 16 lit. j) din Codul Studenților aplicabil la nivelul U.M.F. Carol Davila și art. 20 alin. 1 din Codul Studenților
aplicabil la nivelul Universității Babeș - Bolyai din Cluj Napoca.
148
Art. 6 din Codul Studenților aplicabil la nivelul Universității din Oradea.
149
Art. 30 din Carta Universității din București.
150
Universitatea din Oradea, U.M.F. Carol Davila,
151
Codul de Etică al Universității din Craiova.
152
Universitatea Babeș - Bolyai, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș,
U.M.F. Carol Davila, Universitatea din Oradea.
153
Art. 7 din Codul Studentului aplicabil la nivelul U.M.F. Carol Davila și art. 13 din Codul Studentului aplicabil la
nivelul Universității de Vest din Timișoara.
145
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risc socioeconomic ridicat sau marginalizat din punct de vedere social – rrom, absolvenți ai
liceelor din mediul rural sau din orașele cu mai puțin de 10.000 de locuitori – pot beneficia de un
număr de locuri bugetate garantate, în condițiile legii” 154 .
 locurile bugetate în taberele tematice pentru studenții care provin din medii dezavantajate
sau cei care au rezultate remarcabile (în educația și formarea lor profesională, culturală sau
sportivă) și studenții reprezentanți de la nivelul facultăților sau universităților. Prevederi similare,
referitoare la locurile bugetate garantate de studii, precum și în tabere pentru candidaţii proveniţi
din medii cu risc socioeconomic ridicat sau marginalizate din punct de vedere social (romi),
absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori se regăsesc
și în Cartă (art. 121 alin. 3 și 4) în cazul Universității de Vest din Timișoara.
 Burse sociale, pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse, al căror cuantum
minim este propus anual de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior,
raportându-se la costurile reale pentru masă și cazare; bursele sociale pot fi cumulate cu celelalte
tipuri de burse. Prevederi suplimentare are Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș care
stiplulează următoarele: ”art. 12. 2) Fondurile pentru burse și protecție socială a studenților se
alocă în funcție de numărul de studenți de la învățământul cu frecvență, cu finanțare de la buget;
3) Studenții beneficiază de burse de performanță, de merit sau de studiu pentru stimularea
excelenței, precum și de burse sociale pentru susținerea financiară a celor cu venituri reduse, în
limita fondurilor alocate de la buget.
(4) Studenții care beneficiază de burse sociale sau de studii pot primi și burse pentru
performanțe universitare.
(5) UPM susține studenții cu probleme și nevoi sociale, precum și pe aceia cu cerințe
educaționale speciale, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat.
(6) UPM acordă burse sociale de studii studenților proveniți din familii defavorizate,
precum și celor instituționalizați, în condițiile legii.
(7) UPM poate suplimenta fondul de burse prin venituri proprii extrabugetare.
(8) UPM poate aproba studenților reprezentând cazuri sociale scutirea de la plata taxei de
școlarizare în schimbul efectuării unor activități în interesul universității.” 155
Sunt câteva cazuri de universități care prezintă concret referiri concrete la anumite categorii
vulnerabile, cu risc socioeconomic ridicat sau marginalizate din punct de vedere social, cu indicarea
măsurilor afirmative aplicabile lor. Astfel, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea
Petru Maior din Tîrgu Mureș prezintă drept acțiune afirmativă locurile bugetate garantate în
condițiile legii la admitere, respectiv taberele de creaţie, sportive şi de odihnă pentru candidații /
studenții romi.
Anumite universități 156 din cele supuse cercetării nu au prevederi exprese referitoare la măsurile
afirmative.
Excepții
Majoritatea documentelor aplicabile la nivelul Universităților nu cuprind prevederi referitoare la
justificările obiective, excepțiile de la principiul egalității de șanse / al sancționării faptelor de
discriminare.
Universitatea de Vest din Timișoara însă, prezintă în Codul de Etică, odată cu interzicerea
manifestării necolegiale, a lipsei de respect, manifestărilor misogine, rasiste, şovine, xenofobe,
homofobe şi a hărţuirii sexuale, principiul conform căruia drepturile fiecărui membru al comunităţii
academice trebuie exercitate cu bună credinţă şi cu respectarea drepturilor celorlalţi membri.
154

Art. 10 lit. aa) din Codul Studentului aplicabil la nivelul Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș.
Art. 12 din Codul Studentului aplicabil la nivelul Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș.
156
Universitatea din București, Universitatea Al. I. Cuza din Iași, Universitatea Politehnică din București, Universitatea
Dimitrie Cantemir.
155
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De asemenea, Codul de Etică al Universității din București precizează la art. 4 lit. b că:
”Principiul dreptății şi echității presupune, de asemenea, că dreptul nediscriminării pe criterii
rasiale, etnice, religioase, politice etc., nu poate şi nu trebuie folosit astfel încât să provoace
discriminări inverse.”
Exemple de comportamente discriminatorii
În mod similar ca la punctul anterior, nici în ceea ce privește exemplificarea comportamentelor
discriminatorii, majoritatea universităților nu conțin prevederi exprese.
Cu toate acestea, în cazul Universității din Oradea, Codul de etică este singurul document care
prezintă exemple de comportamente discriminatorii, în special în ceea ce privește hărțuirea sexuală.
Astfel:
Hărţuirea sexuală se manifestă prin: avansuri sexuale nedorite, cerere de favoruri sexuale şi
alte manifestări verbale sau fizice de natură sexuală prin care se condiţionează instruirea,
evaluarea, angajarea, promovarea sau participarea la activitatea universitară.
Acest comportament afectează prin intimidare, ostilitate, ofensă, munca oricărei persoane,
performanţa sa academică, condiţiile de viaţă, mediul de desfăşurare a activităţii.
Este posibil ca şi cadrele didactice sau cadrele de conducere să fie supuse unor tentative de
corupere sexuală de către studenţi sau subordonaţi.
Acest comportament trebuie, la rândul său, sancţionat. Victimele hărţuirii sexuale pot să fie atât
femeile cât şi bărbaţii, iar hărţuirea sexuală se poate manifesta între sexe diferite sau între
persoane de acelaşi sex.
Sunt indicate cu titlu de exemplu fapte, acțiuni care pot îmbraca forma hărţuirii sexuale:
a. Insistenţa de a fi acceptat erotic sau sexual prin scrisori, telefoane sau acostare practicată de
o persoană faţă de alta, atunci când cea din urmă a precizat clar că nu doreşte acest lucru;
b. Remarci cu încărcătură sexuală făcute în mod repetat de către o persoană aflată în
conducere în faţa subordonaţilor şi, deşi a fost atenţionată să se oprească, acea persoană nu
încetează;
c. O persoană (studentă sau un student) refuză să se întâlnească în universitate sau în afara
universităţii cu un cadru didactic, în scopuri erotice, şi acest lucru afectează felul în care este
notată, promovată la examen (acelaşi lucru este posibil şi în relaţiile ierarhice între membrii
personalului universităţii);
d. În locuri comune (cantine, intrarea la cămine) grupuri de studenţi încearcă sistematic să
abordeze pe cineva şi acest fapt are drept consecinţă evitarea locului respectiv de către cei pentru
care comportamentul este indezirabil şi ofensator;
e. O persoană repetă sistematic enunţuri sexiste, glume cu conotaţii sexual sau povesteşte
fantezii sexuale, cei din preajmă neacceptând acest lucru, şi protestând împotriva acestui fapt;
f. O persoană trimite altei persoane materiale pornografice şi obscene nesolicitate sau
nedorite;
g. O persoană atinge fizic, cu conotaţii erotico-sexuale, o altă persoană, fără consimţământul
acesteia.
De asemenea, Universitatea din Craiova exemplifică în Codul de Etică câteva fapte: astfel,
pentru discriminările indirecte – ”un exemplu, în acest sens, fiind sprijinul pentru promovarea în
funcţii de decizie, potrivit standardelor profesionale şi morale a femeilor şi tinerilor”; pentru
discriminarea prin abuz de autoritate (”al şefilor de catedră, al decanilor etc. în ceea ce privește
împiedicarea promovării în ierarhia universitară a cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile de
promovare potrivit legislaţiei în vigoare” sau ”menţinerea într-o funcţie de decizie a unor membri ai
comunităţii universitare care afectează prin incompetenţă profesională şi morală procesul de
învăţământ”).
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Universitatea Babeș - Bolyai prezintă în Codul de Etică la art. 33 exemple de încălcări ale eticii
care sunt văzute ca încălcări ale principiului colegialităţii:
a) discriminarea, hărţuirea de gen, etnică sau sub orice altă formă, folosirea violenţei fizice sau
psihice, limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui membru al comunității
universitare, indiferent de poziţia ocupată de acesta în cadrul Universităţii (student, cadru didactic
sau de cercetare, membru al conducerii Universităţii, membru al personalului administrativ);
b) promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele descrise în acest articol de către
conducerile facultăţilor, departamentelor sau compartimentelor administrative;
d) formularea în faţa studenţilor a unor comentarii lipsite de curtoazie la adresa pregătirii
profesionale a unui coleg;
e) formularea în faţa studenţilor a unor comentarii cu privire la ţinuta morală sau a unor
aspecte ce ţin de viaţa privată a unui coleg;
f) sfătuirea studenţilor să nu urmeze un curs al unui coleg;
g) formularea repetată de plângeri sau sesizări vădit neîntemeiate la adresa unui coleg;
h) utilizarea şi dezvăluirea în activitatea didactică sau de cercetare a informaţiilor transmise cu
titlu confidenţial de un alt coleg (date personale, experienţe trăite etc.);
i) nerespectarea confidențialității privind situaţia şcolară, socială, medicală a oricărui student.
Atribuțiile Comisiei de Etică
Aproape toate universitățile evaluate, cu excepția Universității de Vest din Timişoara , au
prevederi cu privire la existența unei Comisii de Etică, definită în general ca organismul cu
responsabilități specifice în domeniul larg al respectării eticii la nivelul comunității academice.
Referiri la competențele și organizarea Comisiei de etică găsim adesea atât în Cartă cât și în
Codurile de Etică, însă niciodată în Statutul studentului. Alte universități fac referire indirect la
Comisia de Etică și unele din atribuțiile acesteia (de ex. Universitatea Creștină Dimitrie Cantermir).
Prin urmare, în majoritatea cazurilor comisia de etică analizeză și soluționează toate cazurile de
abatere de la etică, care cuprind atât incidente de tratament diferențiat sau hărțuire, precum și pe
cele de favoritism, conflict de interes sau fapt de corupție la nivelul universității. Cu privire la
procedura de soluționare a acestor cazuri, majoritatea documentelor universitare menționează că
Comisia poate porni o investigație atât pe baza sesizărilor primite de la membrii comunității
academice cât și în urma autosesizării. Restul Cartelor și Codurilor universitare, care nu prevăd
expres posibilitatea autosesizării comisiei nu fac referire expresă la procedura de inițiere a
soluționării abaterilor de la etică, deci nici nu interzic expres această posibilitate. Această
posibilitate de autosesizare a Comisiei de Etică poate oferi o protecție sporită victimelor în cazuri de
discriminare, discurs instigator la ură și hărțuire (inclusiv hărțuire sexuală), care adesea intimidează
victima.
Pe lângă competențe legate de soluționarea abaterilor de la etică, în multe dintre universități
aceastei comisii în revine și sarcina de a elabora un raport anual referitor la situaţia respectării eticii
universitare (Universitatea din Oradea, Universitatea U.M.F. “Carol Davila”, Universitatea Petru
Maior, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea Politehnică Bucureşt și Universitatea
Babeş-Bolyai.
O parte din documentele universitare analizate descriu și componența Comisiei de Etică,
menționând că membrii acesteia trebuie să se bucure de “prestigiu profesional şi autoritate morală”
(de ex: Universitatea Petru Maior din Tîrgu-Mureș). De asemenea, în două cazuri este menționat
expres că nu pot face parte din Comisia de Etică “persoane care ocupă vreuna dintre funcţiile:
rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament sau de unitate de
cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie”.
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Universitatea din Oradea
Codul de Etică indică competența Comisiei de Etică în ceea ce privește analiza abaterilor de la
etica universitară 157 .
Universitatea din Craiova
Prin art. 107 din Cartă, odată cu stipularea obligației cadrelor didactice de respectare a
Codului de Etică, se stabilește și competența Comisiei de etică universitară a Universităţii care
analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin
autosesizare, conform Codului de Etică.
Codul de Etică în schimb, indică expres situațiile în care Comisia de etică intervine odată cu
încălcarea normelor morale cu privire abuzul de putere şi de autoritate, la încălcarea drepturilor
membrilor comunităţii academice privind îndoctrinarea şi dogmatizarea, denaturarea rezultatelor
cercetării, a conţinutului cursurilor şi seminariilor, a dreptului la intimitate şi confidenţialitate,
propunând sancţiuni.
De asemenea, în Codul de Etică este prevăzut că sancţiunile pentru diverse forme de
discriminare indirectă sunt propuse de Comisia de etică în funcţie de gravitatea faptei.
Universitatea din București
Carta indică Comisia de Etică ca fiind organismul cu responsabilități specifice în domeniul
larg al egalității de șanse, cu accent pe supravegherea respectării eticii la nivelul Universității.
Astfel, sunt prezentate atribuțiile Comisiei de Etică la art. 84, sancțiunile care se pot aplica pentru
încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea stiințifică în
cazul personalului didactic și de cercetare și personalului didactic și de cercetare auxiliar (art. 85),
respectiv sancțiunile care se pot propune de către Comisia de Etică în cazul studenților şi
studenților – doctoranzi pentru încălcarea eticii universitare (art. 86).
De asemenea, Codul de Etică oferă detalii în art. 1 cu privire la componenţa, modul de
constituire şi alte aspecte care ţin de activitatea Comisiei de etică.
Universitatea U.M.F. “Carol Davila”
Carta prezintă ca organism specializat în analiza problemlor ce țin de respectarea unui climat
academic adecvat, Comisia de etică, fiind descrise la art. 148 structura si componenta, la art. 150
atributiile: ”a. contribuie la elaborarea Codului de Etica si Deontologie Universitara si propune
imbunatatirea acestuia atunci cand se impune; b. analizeaza si solutioneaza reclamatiile si
sesizarile referitoare la incalcarea prevederilor Codului de Etica si Deontologie Universitara.
Comisia de Etica se poate autosesiza; c. evalueaza si avizarea din punct de vedere etic propuneri
de cercetari clinice sau non clinice formulate de membrii comunităţii universitare; d. prezinta un
raport anual în faţa Senatului.”
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Art. 39 din Codul de Etică: Comisia de etică universitară are următoarele atribuții: a) Analizează și soluționează
abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică și deontologie
universitară; b) realizează un raport anual referitor la situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de
cercetare, care se prezintă rectorului, senatului universitar și constituie un document public; în raport vor fi
nominalizate toate persoanele ale căror fapte constituie încălcări ale eticii și deontologiei universitare și, dacă e cazul,
finalizate prin sancțiuni; c) atribuțiile stabilite de Legea nr. 206/2004 și anume: urmărește în cadrul instituției
respectarea Codului de etică și deontologie universitară; numește comisii de analiză pentru examinarea sesizărilor
referitoare la abaterile de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare aduse în atenția comisiei în urma
sesizărilor sau pe bază de autosesizare. (...)
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Universitatea Petru Maior din Tîrgu-Mureș
Art.119. Comisia de etică universitară aleasă nominal de Senatul universităţii coordonează şi
controlează aplicarea normelor prevăzute de prezentul Cod de etică şi deontologie universitară,
având următoarele atribuţii:
a. analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin
autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară;
b. ia măsuri pentru aplicarea Codului de etică şi deontologie universitară;
c. întocmeşte un raport anual cu privire la situaţia universităţii din perspectiva respectării
principiilor şi prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară;
d. propune şi promovează eventuale modificări sau amendamente ale Codului de etică şi
deontologie universitară (atribuţiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, alte atribuţii prevăzute de prezenta lege sau stabilite conform Cartei universitare,
conform legii);
e. notifică conducerii universităţii cazurile care fac subiectul legii penale şi pune la dispoziţia
acesteia toate informaţiile pe care le deţine cu privire la cazurile respective;
f. Senatul va analiza şi va decide asupra fiecărui caz semnalat de Comisia de etică universitară.
Art.120.(1) La nivelul fiecărei universităţi, funcţionează Comisia de etică universitară.
(2) În structura şi componenţa Comisiei de etică universitară sunt propuse de Consiliul de
administraţie, avizate de Senatul universitar şi aprobate de rector persoane cu prestigiu profesional
şi autoritate morală. Nu pot fi membri ai Comisiei de etică universitară persoanele care ocupă
vreuna dintre funcţiile: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de
departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie.
Universitatea Alexandru Ioan Cuza IAȘI
Codul de Etică conține prevederi în art. 43 la Comisia de etică universitară:
”(1) Structura şi componenţa comisiei de etică universitară este propusă de Consiliul de
administraţie, avizată de Senatul universitar şi aprobată de rector.
(2) Membrii comisiei de etică sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală.
(3) Nu pot fi membri ai comisiei de etică universitară persoanele care ocupă una dintre
următoarele funcţii: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de
departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie.
(4) Evidenţa documentelor, redactarea proceselor-verbale ale Comisiei de etică şi redactarea
deciziilor de sancţionare pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna
conduită în cercetarea ştiinţifică, asigurarea contactelor, transmiterea corespondenţei comisiei vor
fi asigurate de către un secretar desemnat de Conducerea Universitatii. Secretarul comisiei nu are
drept de vot.
(5) Preşedintele Comisiei de etică este ales prin vot direct de către membrii comisiei în prima
şedinţă de după constituire.
(6) Preşedintele Comisiei de etică va desemna o persoană dintre membrii comisiei care îi va
ţine locul atunci cand nu va putea participa la întâlnirile comisiei.
Art. 44. Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii:
a) analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin
autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară;
b) realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii
activităţilor de cercetare, care se prezintă rectorului, senatului universitar şi constituie un
document public;
c) contribuie la elaborarea Codului de etică şi deontologie universitară, care se propune
Senatului universitar pentru adoptare şi includere în Carta universitară;
d) atribuţiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
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e) alte atribuţii prevăzute de Legea 1/2011 a educaţiei naţionale sau stabilite prin Carta
universitară;
f) urmăreşte respectarea Codului de etică.”
Universitatea Politehnică Bucureşti
Codul de Etică conține prevederi referitoare la Comisia de Etică:
(3) Integritatea academică este asigurată şi prin funcţionarea Comisiei de etică şi integritate
academică, a existenţei unui Cod de etică şi deontologie profesională universitară. Comisia de
etică şi integritate academică funcţionează pe baza unui regulament propriu, iar Codul de etică şi
deontologie profesională este aprobat de Senatul universităţii şi este parte a Cartei universităţii.
(4) Componenţa şi structura Comisiei de etică şi integritate academică sunt propuse de
Consiliul de administraţie şi aprobate de Senatul universitar.
(5) Din Comisia de etică şi integritate academică face parte de drept un consilier juridic al
UPB care are obligaţia avizării hotărârilor comisiei.
(6) Comisia de etică şi integritate academică universitară funcţionează în baza regulamentului
adoptat de către Senatul universitar.
(7) Comisia de etică şi integritate academică primeşte spre soluţionare sesizările, dezbate
cazurile în discuţie, propune soluţii şi prezintă Senatului universităţii cazurile şi soluţiile de
rezolvare.
(8) Comisia de etică şi integritate academică are următoarele atribuţii:
a) analizează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor primite de la membrii
comunităţii universitare, de la orice persoană din afara universităţii sau pe baza autosesizării;
b) soluţionează sesizările analizate propunând, după caz, sancţiunile ce urmează a fi aplicate;
c) în termen de maximum 45 de zile de la constituirea sa, verifică şi constată incompatibilităţile
survenite în urma validării mandatelor celorlalte funcţii de conducere şi semnalează cazurile de
incompatibilitate Senatului universitar;
d) elaborează şi face public un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi
a eticii activităţilor de cercetare.
Universitatea Babeş-Bolyai
Carta face referire la Codul de Etică în art. 116: ”Politicile de etică universitară, abaterile de
la etica şi deontologia vieţii academice, precum şi de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică sunt
prevăzute în Codul de etică şi deontologie profesională aprobat de Senatul Universităţii.”
Codul de Etică definește la art. 42 Comisia de etică a Universității ca o structură independentă
în raport cu Senatul şi Rectoratul, care se constituie și funcţionează în baza prevederilor Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 206/2004
privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările
şi completările ulterioare.
În două din cele 10 universități mai există și alte structuri cu competențe în domeniul
antidiscriminării. Prevederi cu privire la aceste structuri interne întâlnim în egală măsură în Carta
universitară, în Codul de Etică și în Statutul Studenților. Astfel, Codul Studenților adoptat de
Universitatea din Craiova specifică competențele Comisiei permanente de monitorizare a respectării
Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului în domeniul drepturilor şi obligaţiilor studentului, în
timp ce în Universitatea din București „comunitatea universitară beneficiază de serviciile unui
ombudsman universitar”.
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Universitatea din Craiova
Codul Studenților indică la art. 15 drept organism la nivelul Universităţii din Craiova care
asigură aplicarea și monitorizarea respectării Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului şi a
Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea din Craiova, în conformitate cu
prevederile articolului 202, alin. (5) din Legea nr. 1/2011, Comisia permanentă de monitorizare a
respectării Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului. Aceasta are conform art. 17, printre
altele, atribuția de a evalua sesizările primite de la membrii comunităţii universitare privitoare la
încălcările prevederilor celor două Coduri.
Universitatea din București
Carta face referire în art. 96, la un organism creat la nivelul Universităţii din Bucureşti cu
competenţa specifică în domeniul respectării drepturilor persoanelor în cadrul comunității
academice.
[Art. 96: Ombudsmanul universitar
(1) Comunitatea universitară beneficiază de serviciile unui ombudsman universitar, cu titlul de
profesor, ales dintre specialistii în drept. Ombudsmanul poate avea un adjunct, în conformitate cu
regulamentul funcției, aprobat de Senat.
(2) Atribuțiile Ombudsmanului sunt:
1. primeste cererile făcute de persoanele ale căror drepturi sau libertăți au fost încălcate în
cadrul comunității academice si face propuneri asupra modului de soluționare a acestor cereri;
2. acordă audiențe;
3. formulează recomandări;
4. ajută toate părțile implicate într-un conflict să identifice posibile soluții de rezolvare a
problemelor, prin acordarea unor îndrumări de specialitate;
5. colaborează cu factorii de decizie de la nivelul Universității;
6. poate face propuneri pentru modificarea si perfecționarea regulilor si practicilor
Universității.
(3) Ombudsmanul nu poate convoca personalul universității.”
b. Politici și proceduri interne ale universităților
Aceast capitol reprezintă o analiză asupra politicilor şi procedurilor interne ale universităţilor
care vizează combaterea discriminării. În acest sens, au fost urmărite mecanismele interne
dezvoltate la nivelul celor 10 universităţi în vederea evaluării existenţei unor proceduri interne de
sesizare şi soluţionare a cazurilor de discriminare, a rapoartelor anuale privind discriminarea, a unei
infrastructuri specifice (telefon verde, rampă pentru persoanele cu dizabilităţi etc.), precum şi
existenţa statisticilor despre studenţii care fac parte din grupurile vulnerabile la discriminare.
Pe lângă politicile naţionale pentru promovarea echităţii şi antidiscriminării în învăţământul
superior, universităţile ar trebui să dezvolte politici şi mecanisme care să contribuie la crearea unui
mediu care să asigure şanse egale pentru parcurgerea studiilor universitare, acestea răspunzând
nevoilor studenţilor proveniţi din grupuri vulnerabile.
Informarea comunităţii universitare cu privire la prevederile regulamentelor aplicabile la
nivelul universității
Conducerile celor 10 universități evaluate au fost întrebate care a fost modalitatea de aducere la
cunoștința comunității academice a prevederilor antidiscriminare din cuprinsul documentelor
aplicabile la nivelul universității (Carta, Cod de Etică). O altă întrebare utilizată pentru idenficarea
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tipului de informări realizate a vizat existența unor campanii de informare a studenților și profesorilor,
cu privire la problematica discriminării și procedura de raportare a unor eventuale cazuri.
Toate universitățile care au răspuns chestionarului au declarat că documentele interne precum
Carta, Codul de Etică și Statutul Studentului, odată adoptate de Senatul universității devin documente
publice și sunt publicate pe pagina web a Universității. Reprezentatul uneia dintre universități a
specificat că la începutului fiecărui an universitar se distribuie Ghidul Studentului, care include și
informaţii despre drepturile studenţilor, în general. De asemenea, se porneşte de la premisa că fiecare
student trebuie să se informeze individual, citind regulamentele interne aflate pe site.
Ca măsuri suplimentare pentru informarea profesorilor, conducerea Universităţii din Oradea
trimite aceste regulamente și salariaţilor prin intermediul ficărui şef de structură. În cadrul
Universității “Dimitrie Cantemir” documentele interne sunt discutate și la nivelul Consiliilor
Profesorale, la începutul fiecărui an universitar. De asemenea, în cadrul Universității Al. I Cuza,
prevederile din regulamentele interne sunt dezbătute în Consiliul de Administrație, în Senatulul
universității și în Consiliile facultăților. Acestea sunt trimise și prin email tuturor angajaților din
universitate.
Evenimente şi proiecte care promovează egalitatea de şanse şi toleranţa
Doar cinci dintre universităţile chestionate ne-au oferit informaţii cu privire la evenimentele şi
proiectele realizate care promovează egalitatea de şanse şi toleranţa. Din răspunsurile acestora se
poate evidenţia faptul că principalele acţiuni desfăşurate de acestea se adresează preponderent
problematicii studenţilor cu dizabilităţi şi a celei care vizează egalitatea de gen.
Aşa cum reiese din răspunsul oferit de către Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca,
principalele evenimente realizate în anul 2014 au vizat în primul rând promovarea incluziunii
pentru studenţii cu dizabilităţi. Astfel, în cadrul Biroului pentru pentru Studenţi cu Dizabilităţi, au
fost organizate mai multe evenimente de tip Biblioteca vie, seminarii şi workshop-uri de informare
privind strategiile de comunicare cu şi despre persoanele cu dizabilităţi, precum şi de interacţiune
directă cu persoane cu nevoi speciale (număr total de evenimente: 18, cu peste 500 de participanţi).
Unele dintre evenimente au avut ca invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor, fundaţiilor şi asociaţiilor
care promovează incluziunea şi anti-discriminarea (ex. Fundaţia Motivation, Liceul pentru
Deficienţi de Vedere, Asociaţia Minte Forte, Asociaţia Autism Transilvania etc.). Aceste acţiuni au
plasat U.B.B (prin Biroul pentru pentru Studenţi cu Dizabilităţi) în finala Galei Naţionale a
Persoanelor cu Dizabilităţi, la secţiunea Porţi Deschise - Instituţii care promovează accesibilitatea.
Tot în anul 2014, Biroul pentru Studenţi cu Dizabilităţi a organizat activități de conştientizare a
dizabilităţii şi accesibilităţii, cu orientare spre comunitate (ex. Programul Be Active Together, care
aduce împreună persoane cu dizabilităţi şi studenţi şi Alumni ai UBB fără dizabilităţi - activităţi de
tip volei şezând şi para-agilitate). Studenţii UBB (80 de studenţi - voluntari ai B.S.D, membri ai
Mişcării Sportive a Studenţilor Transilvăneni şi membri ai Colegiului Studenţesc de Performanţă al
UBB) au participat în premieră la Spectacolul „Fără prejudecăţi” organizat cu ocazia Zilei
Internaţionale a Dizabilităţii (3 decembrie, Sala Polivalentă). Departamentul de Psihopedagogie
Specială (FPSE, UBB) organizează periodic, cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor cu
Dizabilităţi, un simpozion intitulat Carta albă a Psihopedagogiei Speciale.
De asemenea, aceeaşi universitate a fost implicată în în perioada 2012-2014 în calitate de
solicitant în 31 de proiecte POSDRU în cadrul cărora a trebuit să respecte prevederile legislaţiei în
vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării şi
al muncii, egalitate de şanse şi nediscriminare şi să ia în considerare în implementarea proiectului
toate politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau
preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen,
orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o
categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea,
înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a
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libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic,
social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
Şi în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara accentul este pus pe evenimente și proiecte
care promovează egalitatea de şanse pe problematica studenţilor cu dizabilităţi. Astfel, începând cu
anul 2014, U.V.T. acordă distincția ”Karl SCHAFFER” pentru un student cu dizabilități cu rezultate
academice deosebite. În acelaşi an universitatea a organizat Conferința de încheiere a Concursul
Național al Elevilor Deficienți de Vedere şi a găzduit o conferință organizată de Centrul de Educație
Specială Speranța. Totodată, Centrul de Asistență și Integrare Psihopedagogică al U.V.T.
organizează printr-un proiect POSDRU cursuri de formare profesională pentru grupuri vulnerabile
(persoane de etnie rromă, femei, persoane cu dizabilități), iar Departamentul de Științe ale Educației
desfășoară un proiect POSDRU care are ca scop accesibilizarea curriculară pentru studenți cu
dizabilități. Un alt aspect important este că Universitatea de Vest din Timișoara a semnat acorduri
de colaborare cu celelalte universități de stat din Timișoara pentru extinderea serviciilor de asistență
a studenților cu dizabilități pentru toți studenții din central universitar timișorean. Printre proiectele
POSDRU derulate de către U.V.T în perioada 2012-2014 care au vizat promovarea egalităţii de
şanse se numără: Antreprenoriatul și egalitatea de șanse. Un model interregional de școală
antreprenorială pentru femei; Formare continuă de tip "blended learning" pentru cadrele didactice
universitare; Reconstrucția statutului femeii: de la discriminare la dezvoltarea profesională și
egalitatea de șanse; Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor universitare și
valorificarea competențelor informale .
În cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi au fost desfăşurate preponderent
proiecte şi campanii care vizează preponderent promovarea egalităţii de gen. Dintre acestea putem
enumera: campanii de promovare pentru diminuarea efectelor negative a stereotipurilor și
promovarea egalității de șanse (2012 și 2013); prelegeri despre egalitatea de gen (2014 și 2015);
simpozioane anuale despre ”Gen și egalitate de șanse” (2012-2015).
Un alt exemplu care a vizat în special îmubunătăţirea activităţii Comisiei de Etică, este
“Programul pentru o universitate integră” derulat de Universitatea din Bucureşti, acesta
desfăşurându-se prin activităţi de tipul trainingurilor etice de sensibilizare pentru personalul
academic de conducere, dar şi cercetare instituţională privind diagnoza stării morale a universităţii.
Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” ne-a comunicat că desfășoară, în parteneriat cu
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și cu Comisia pentru Drepturile Omului, Culte
și Problemele Minorităților Naționale proiectul de cercetare - dezvoltare ”Promovarea
nediscriminării și egalității de șanse în societatea contemporană” în cadrul căruia are loc Conferința
Internațională a Nediscriminării și Egalității de Șanse – NEDES. Această conferință a ajuns la ediția
a IX-a. De asemenea, UCDI desfășoară, în parteneriat cu Consiliul Național pentru Combaterea
Discriminării și cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București proiectul de cercetare-dezvoltare
”Egalitate și Nediscriminare. Promovarea dreptului la nediscriminare și egalitate de șanse la nivelul
învățământului preuniversitar din București”. Acest proiect se află la ediția a VIII-a.
Evoluția regulamentelor interne din cadrul universităților
Aceasta a fost evaluată prin întrebări privind modificarea regulamentelor în ultimii ani, precum
și estimări cu privire la modificări în viitorul an universitar. Din răspunsurile primite, se poate
observa că reglementările interne au suferit modificări în ultimii ani și că aproape toate
universitățile care au oferit informații despre această temă sunt deschise la schimbare. În anumite
cazuri, Cartele sau Codul de Etică se află deja în dezbaterea la nivelul conducerii, de exemplu Carta
Universității din București. De asemenea, ni s-a comunicat că “reglementările interne ale
Universităţii din Oradea se actualizează în permanenţă, în funcţie de necesităţi şi modificările din
legislaţia de specialitate.” 158 Universitatea de Vest din Timișoarea lucrează de asemenea la
îmbunătățirea regulamentelor interne. Iar regulamentele interne ale UAIC “sunt actualizate,
158

Răspuns din partea Universității din Oradea.
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incluzând prevederile normative europene de combatere a discriminării” 159 . Un răspuns similar a
fost furnizat și de către Universitatea Dimitrie Cantemir, iar Universitatea din Oradea a precizat că
reglementările interne [...] se actualizează în permanenţă, în funcţie de necesităţi şi modificările din
legislaţia de specialitate.” 160
Se poate observa, pe de o parte, disponibilitatea conducerii majorității universităților de a
îmbunătăți prevederile documentelor interne, în special atunci când legea o cere. Această concluzie
este una pozitivă, însă simpla transpunere a legilației în regulamente nu este suficientă, în abesența
unor reglementări mai specifice mediului universitari și a fiecărei universități în parte, precum și a
conștientizării studenților cu privire la aceste reguli.
Mecanisme de identificare a nevoilor diferitor categorii de studenți
Întrucât doar două universităţi 161 au transmis informaţii în ceea ce priveşte mecanismele de
identificare a nevoilor pentru diferite categorii de studenţi, vom prezenta cele două cazuri ca
exemple de bună practică care pot fi preluate şi de alte universităţi în vederea îmbunătăţirii acestui
mecanism.
Astfel, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca pune la dispoziţia studenţilor consultaţii
individuale oferite de către fiecare cadru didactic, pentru a răspunde la nevoile legate de predareînvăţare ale studenţilor. Orarul consultaţiilor este afişat de către fiecare cadru didactic, pe site-ul
fiecărui Departament. De asemenea, asociaţiile studenţeşti realizează analize de nevoi studenţilor
proaspăt înmatriculaţi (ex. Facultatea de Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei -existenta EduBox, o
cutie plasată pe holul facultăţii, în care studenţii plasează mesaje legate de nevoile lor educaţionale
şi sociale. Mesajele sunt rezumate periodic de către reprezentanţii Asociației Studenţilor Psihologi
din România şi discutate în cadrul Consiliului Profesoral, când este cazul), iar reprezentanţii de an
ai studenţilor organizează întâlniri periodice între studenţi şi tutorii de ani de la diferite discipline.
Pentru a-şi îmbunătăţi practicile care vizează studenţii cu vevoi speciale, aceeaşi universitate a
înfiinţat în 2013 Biroul pentru Studenţi cu Dizabilităţi al UBB (centre.ubbcluj.ro/bsd), o structură
care aparţine de organigrama Rectoratului şi care oferă consiliere psihopedagogică pentru studenţii
cu dificultăţi de învăţare, soluţionare de probleme legate de accesibilizare, informare privind
facilităţile existente la nivel de UBB, seminarii de pregătire pentru viaţa independentă, etc.
Totodată, în cadrul UBB se remarcă existenţa de proceduri la nivel de secretariate privind preluarea
cererilor studenţilor cu privire la diferite nevoi şi direcţionarea acestora spre diferite centre ale UBB
care oferă servicii de tip consiliere profesională, consiliere psihopedagogică, tehnologii de acces,
consiliere psihologică etc.
În cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Centrul de Asistență și Integrare Psihopedagogică
(CAIP) foloseşte o fișă de consiliere a studenților în care sunt identificate principalele dificultăți în
activitatea acestora și se concretizează printr-o serie de măsuri. Aceste măsuri sunt însoțite de o
scrisoare de recomandare a studentului semnată de către prorectorul responsabil cu programele
academice și de către directorul CAIP.
Politici, strategii sau măsuri de prevenire a discriminării în cadrul universității
În ceea ce priveşte politicile, strategiile şi măsurile de prevenire a discriminării în cadrul
universităţilor, putem oferi exemplele oferite de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca,
Universitatea “Alexandru-Ioan Cuza” din Iaşi şi Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, care
ne-au transmis un răspuns la întrebarea adresată care viza cunoaşterea acestor informaţii.
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca se implică în promovarea egalităţii de şanse în
cadrul universităţii prin patru măsuri active: se asigură, prin Regulamentele de admitere, accesul la
educaţie (admitere nivel licenţă, master, doctorat) a studenţilor indiferent de apartenenţa la categorii
vulnerabile de persoane; existenţa, din 2013, a Biroului pentru Studenţi cu Dizabilităţi al UBB, care
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se adresează nu doar studenţilor cu dizabilităţi, ci şi studenţilor şi cadrelor didactice fără dizabilităţi,
oferind periodic seminarii de informare şi activităţi comune cu persoane cu dizabilităţi; sunt
susţinute activităţile organizaţiilor studenţeşti orientate spre îmbunătăţirea calităţii vieţii a
persoanelor cu dizabilităţi - există periodic evenimente (conferinţe, workshopuri) având ca tematică
incluziunea şi combaterea discriminării; se încurajează implicarea studenţilor în activităţi de
voluntariat şi practică de profil în colaborare cu instituţii, asociaţii şi fundaţii cu preocupări spre
persoanele cu dizabilităţi etc.
Conform Cartei universitare, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, funcționează în acord
cu principiul respectării drepturilor și libertăților studenților și ale personalului academic,
promovând idealurile credinței, culturii și moralei creștine în spiritul principiului
multiculturalismului. De asemenea, universitatea cultivă toleranța față de diferențele naturale între
oameni, opinii și religii, fiind excluse: orice formă de hărțuire, umilire, intimidare, dispreț, limbaje
suburbane, jignitoare, vulgare, manifestările misogine, rasiste, șovine, xenofobe, precum și
hărțuirea sexuală sau cu privire la convingerile religioase ori politice.
În Universitatea “Alexandru-Ioan Cuza” din Iaşi măsurile de combatere a discriminării sunt
introduse în Codul de Etică, Regulamentul de Organizare și Funcționare – UAIC, Codul Drepturilor
şi obligaţiilor Studentului.
Infrastructură specifică pentru promovarea egalităţii de şanse
Universităţile au fost întrebate dacă dispun de următoarele elemente de infrastructură specifică
pentru promovarea egalităţii: Telverde pentru reclamarea unor cazuri de hărțuire/ discriminare;
Cabinet de consiliere psihologică (dacă este gratuit, de câţi angajaţi dispune, beneficiari în ultimul
an); Rampă pentru persoanele cu dizabilităţi; Ombudsman universitar (dacă există, persoane care au
beneficiat de consiliere în ultimul an); servicii suport pentru studenți.
Astfel, din cele şase universităţi162 care ne-au răspus la acest calup de întrebări niciuna nu
deţine serviciul de telefoane verzi pentru reclamarea cazurilor de hărţuire sau discriminare, însă
Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor posibilitatea de a semnala nereguli prin
intermediul unui formular163 de sesizări disponibil pe pagina web a universităţii. Doar o
universitate164 nu deţine în cadrul ei cabinete de consultare psihologică. În ceea ce priveşte
regimul cabinetelor, patru165 din cele cinci universităţi care dispun de acest serviciu au afirmat
faptul că regimul de funcţionare al cabinetelor este gratuit, iar într-una dintre ele166 studenţii
universităţii beneficiază de trei şedinţe gratuite. Numărul angajaţilor acestor centre este în
majoritatea cazurilor167 reprezentat de o singură persoană, însă în cazul Universităţii de Vest din
Timişoara există doi angajaţi, respectiv trei în cazul Universităţii “Alexandru-Ioan Cuza” din Iaşi,
aceştia fiind angajați cu contract pe perioadă nedeterminată și studenți voluntari (din cadrul
Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, masteranzi – practică de specialitate). Numărul
beneficiarilor acestor servicii variază între 21 şi 1717, potrivit universităţilor care au răspuns la
această întrebare: Universitatea Babeş-Bolay – 21, Universitatea Petru Maior – 1000, Universitatea
de Vest din Timişoara – 136, Universitatea “Alexandru-Ioan Cuza” din Iaşi -1717. Toate
universităţile respondente au afirmat că deţin rampe pentru accesibilizarea spaţiilor persoanelor cu
dizabilităţi, însă ţinem să menţionăm faptul că nu avem la dispoziţie informaţii sau dovezi că
rampele ar fi amplasate în toate clădirile universităţilor (facultăţi, cămine, cantine etc.).
Universităţile au fost întrebate dacă în cadrul lor funcţionează, pe lângă Comisia de Etică şi alte
instituţii interne la care studenţii şi profesorii se pot adresa în cazuri de abuz sau de altă natură în
care drepturile lor sunt periclitate, precum Ombudsmanul universitar. Doar Universitatea din
162
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Bucureşti168 a răspuns pozitiv la această întrebare, însă nu au oferit cu privire la numărul de
persoane care au apelat la acest serviciu în ultimul an. Cu privire la oferirea de servicii suport pentru
studenţi, răspunsurile au fost detaliate în următoarele cazuri: Universitatea Babeş-Bolyai pune la
dispoziţia studenţilor servicii de diagnoză și evaluare psihologică, consiliere psihologică
individuală, consiliere psihologică de grup, workshop-uri, training-uri, informare educațională și
profesională pentru elevi şi studenţi, workshop-uri de dezvoltare a carierei, cursuri autorizate de
către Autoritatea Naţională de Calificări (acestea sunt oferite prin intermediul Centrului Student
Expert care funcţionează în cadrul universităţii); în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara
funcţionează Centrul de Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră (CCPOC) care oferă suport
studenților pentru adaptarea la mediul universitar, stabilirea unor strategii de învățare,
managementul timpului, autocunoaștere, întocmirea planului de carieră, aspecte de marketing
personal şi Centrului de Asistență și Integrare Psihopedagogică cu rol în în medierea și rezolvarea
conflictului pentru încălcări ale drepturilor persoanelor cu dizabilități.
Soluţionarea cazurilor de discriminare la nivelul universităţii. Activitatea Comisiilor de Etică
Proceduri
Prin intermediul chestionarului transmis, universităţile au fost întrebate dacă în cadrul lor există
proceduri interne specifice privind soluţionarea cazurilor de discriminare. Răspunsurile primite în
cazul majorităţii universităţilor chestionate fac referire la Comisia de Etică, ca principal for la
nivelul căruia se pot adresa victimele posibilelor cazuri de discriminare din universităţi. În ceea ce
priveşte procedura de sesizare a Comisiilor de Etică cu privire la fapte de discriminare, aceasta este
aceeaşi pentru toate încălcărilor normelor de etică universitară.
Activitatea Comisiilor de Etică. Cazuri de discriminare sesizate
Activitatea Comisiilor de Etică din cadrul universităţilor a fost analizată din perspectiva
frecvenţei desfăşurării şedinţelor oficiale ale acesteia, prin intermediul răspunsurilor primite din
chestionarul adresat universităţilor, cât şi din perspectiva reflectării cazurilor de discriminare în
cadrul rapoartelor anule ale Comisiilor publicate pe paginile web ale universităţilor.
Cu privire la frecvenţa întâlnirilor majoritatea universităţilor au răspuns că numărul acestora
variază semestrial, pe lângă cele desfăşurate ordinar, desfăşurându-se şedinţe suplimentare, în
funcţie de numărul sesizărilor înregistrate.
Din răspunsurile primite de la conducerea universităților se pote observa că marea majoritatea
universităților nu s-au confruntat cu reclamații de discriminare. În cazul Universității Babes-Bolyai,
potrivit răspunsului primit, Comisiei de Etică “i-au fost sesizate și a analizat o serie de acuze de
hărțuire sexuală și comportament insultător.” 169 Universitatea AL. I. Cuza ne-a comunicat că s-au
confruntat cu “un caz de discurs instigator din partea unui student, la adresa colegilor săi, dar și a
universității.” 170 O menţiune importantă ar fi că în anumite cazuri informaţiile furnizate de
reprezentanţii universităţilor nu au fost în concordanţă cu cele extrase din Rapoartele Comisiilor de
Etică. Acest lucru susţine una dintre concluziile prezentului raport, şi anume inexistenţa unei
centralizări asupra cazurilor de discriminare sesizate.
În urma analizei rapoartelor Comisiilor de Etică din cele 10 universități am putut observa că
doar trei universități (UMF Carol Davila, UVT, UAIC) au primit sesizări care au vizat cazuri de
discriminare. Menționăm că textul sesizărilor nu este detaliat în documentele prezente pe site-urile
instituțiilor.

168

http://www.unibuc.ro/n/despre/Ombudsman_Universitar.php
Răspuns UBB.
170
Răspuns UAIC.
169

102

De asemenea, putem observa că în general numărul total de sesizări ale Comisiilor de Etică din
universitățiile studiate, cu privire la orice tip de abatere de la principiile de etică, este unul foarte
mic, variând între 2 (Universitatea Politehnică București) și 19 (Universitatea din București).
Trebuie remarcat că majoritatea sesizărilor au vizat cazuri din domeniul cercetării științifice,
existând de asemenea situații care nu țineau de compența comisiilor, fapt care relevă lipsa de
infromare a membrilor comunității cu privire la atribuțiile comisiilor de etică.
Cu privire la cazuri de discriminare în anul universitar 2013-2014:
 Comisia de Etică a UMF Carol Davila 171 a fost sesizată cu privire la 10 cazuri, dintre care
unul singur de discriminare, nedetaliat în raport soluţionat prim medierea intermediată de Comisie;
 Comisia de Etică a Universităţii Politehnice București 172 a analizat numai 2 plângeri, din
care niciuna referitoare la cazuri de discriminare. Ambele cazuri au ţinut de cercetare ştiinţifică;
 Comisia de Etică a Universităţii Babeş-Bolyai 173 a analizat 5 sesizări, 2 cereri, 1
reclamaţie, 3 dintre acestea nefiind de Competenţa Comisiei. Pentru celelalte 3 sesizăti s-a hotărât
că nu există nicio abatere sau că cererile nu sunt admisibile. Nu se menţionează ce tipologii de
probleme au fost semnalate în cadrul sesizărilor.
 Comisia de Etică a Universităţii din Bucureşti 174 a examinat 19 cazuri, dintre care două
fiind autosesizări. Acestea au vizat următoarele tipuri de probleme: conduită academică (9 cazuri),
plagiat (4 cazuri), concursuri pentru posturi didactice (1 caz), burse POSDRU (1 caz), imaginea
universităţii (1 caz). Cazurile nu sunt făcute publice de către comisie şi nici detaliate.
 Comisia de Etică a Universităţii de Vest din Timişoara 175 a analizat 5 cazuri primite spre
soluţionare.Din rezumatul prezentat în Raportul comisiei reiese că acestea au vizat următoarele
problematici: cereri de aprobare ale demersurilor de cercetare ştiinţifică, plagiat, discriminare. În
ceea ce priveşte sesizarea privind discriminarea, în urma analizei realizate de comisie, declaraţia
depusă de un student masterand care acuza discriminare şi evaluare părtinitoare a fost declarată ca
fiind nefondată.
 Comisia de Etică a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 176 a primit mai multe
sesizări care se află în diferite stadii de rezolvare, printre care se numără şi un caz de discriminare,
încă în lucru, cazul fiind nedetaliat.
 Comisia de Etică a Universităţii din Oradea 177 a analizat doar două cazuri, întrucât
celelalte sesizări primite nu s-au încadrat în sfera de competenţă a comisiei. Niciunul dintre acestea
nu a vizat acuzaţii de discriminare în spaţiul universitar.
 Comisia de Etică a Universităţii Petru Maior din Târgu Mureş 178 a rezolvat o singură
sesizare, însă aceasta nu viza problematica discriminării.
 Comisia de Etică a Universităţii din Craiova 179 nu a înregistrat nicio sesizare cu privire la
cazuri de discriminare în cadrul universităţii, iar cu privire la sesizările primite, comisia a constatat
că acestea nu intră în competenţa ei.
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Reclamaţii la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (C.N.C.D.) şi procese în
instanţă care vizează cazuri de discriminare
În cadrul celor 10 universităţi, numărul de cazuri de discriminare raportate la C.N.C.D. sau în
instanţă în cadrul cărora universităţile au fost implicate, variază între 1 şi 3 după cum urmează,:
 Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 180 : niciun proces în instanţă, o sesizare la
C.N.C.D.;
 Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş 181 : niciun proces în instanţă, nicio sesizare la
C.N.C.D.;
 Universitatea de Vest din Timişoara 182 : un proces în instanţă, o sesizare la C.N.C.D.;
 Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir 183 : niciun proces în instanţă, nicio sesizare la
C.N.C.D.;
 Universitatea din Oradea 184 : două procese în instanţă, o sesizare la C.N.C.D.;
 Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 185 : niciun proces în instanţă, trei sesizări, însă
niciuna nu a fost confirmată ca fiind discriminare de către C.N.C.D.
Publicarea unor rapoarte anuale privind discriminarea în universitate
Acest item a fost evaluat atât prin consultarea site-ului fiecărei universități în parte. Acest tip de
raport nu a putut fi găsit pe site-ul niciuneia dintre zece universităţi. Totodată, în urma analizei
realizate în baza Rapoartelor anuale ale Comisiilor de Etică ale universităţilor am putut observat
faptul că acestea nu cuprind secţiuni sau capitole care să trateze în mod specific problematica
discriminării. Astfel, universităţile nu reflectă pe site-urile proprii amploarea fenomenului de
discriminare, nici politicile, acţiunile sau măsurile afirmative realizate pentru combaterea acestuia.
Statistici despre studenţii care fac parte din grupuri vulnerabile
În urma cercetării am putut concluziona că toate universităţile ale căror reprezentanţi au
completat chestionarul, aveau date statistice cu privire la studenţii aparţinând următoarelor
categorii: cazuri sociale, femei/ bărbați, studenți care provin din sistemul instituționalizat de
protecție a copilului 186 , mediul de proveniență rural/ urban, etnie (minorități naționale), cetățeni
străini, persoane cu dizabilități (auto-declarate), studenți maturi (peste 30 ani). În vasta majoritate a
cazurilor însă, furnizarea valorilor aferente de către reprezentanţii universităţii fie a durat o perioadă
de timp considerabilă sau nu a fost posibilă pentru că centralizarea datelor existente la nivel de
universitate ar fi implicat un volum de muncă foarte mare.
Statistici cu privire la structura de conducere a universităţilor (din perspectiva genului)
În cadrul celor 10 universităţi evaluate, am identificat un singur caz în care funcţia de rector este
ocupată de o femeie şi doar două cazuri în care Preşedinţele senatului este de gen feminin. În ceea
ce priveşte proporţia de femei decani, aceasta variază foarte multe între 5% la UBB, 33% la Univ.
Carol Davila (1 din 3 decani) şi 50% la Universitatea „Dimitrie Cantemir. La două dintre
universităţi toate facultăţile erau conduse de bărbaţi.
Reprezentarea de gen este mai echilibrară în cadrul senatului la nivelul majorităţii
universităţilor, femeile depăşind chiar 54% la Universitatea Babeş-Bolyai însă totalizând doar 15%
la Universitatea Politehnică din Bucureşti.
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Universitatea

Rector

Prorectori

Președintele
senatului

Membrii
senatului 187

Decani

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

1.
Universitate
a din Bucureşti

1

0

3

2

1

0

64

25

15

4

2.
Universitate
a din Craiova

1

0

6

1

1

0

48

21

12

0

3.
Universitate
a M. F.„Carol
Davila”

1

0

3

2

1

0

54

18

3

1

4.
Universitate
a „Dimitrie
Cantemir”

0

1

1

3

0

1

-

-

10

5

5.
Universitate
a Babeş-Bolyai

1

0

9

2

1

0

90

49

20

1

6.
Universitate
a Petru Maior

1

0

1

1

1

0

23

13

3

0

7.
Universitate
a de Vest Timişoara

1

0

4

1

1

0

29

24

9

2

8.
Universitate
a din Oradea

1

0

3

2

1

0

34

22

10

5

9.
Universitate
a Al. I. Cuza din Iasi

1

0

6

1

1

0

48

20

15

1

10. Universitate
a Politehnică din
Bucureşti

1

0

4

1

0

1

79

14

13

2

c. Percepția studenților față de eficiența politicilor interne privind egalitatea de șanse și
antidiscriminarea
Pentru a afla cât de eficiente sunt politicile interne pe care le aplică universitățile în ceea ce
privește asigurarea egalității de șanse și interzicerea sau sancționarea atitudinilor și practicilor
discriminatorii, am chestionat populația de studenți pentru a afla gradul ei de informare cu privire la
politicile interne antidiscriminatorii și percepția lor asupra eficienței acestora.
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Exclusiv personal didactic.
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Cunoașteți pe cineva din mediul universitar care a reclamat un act de discriminăre?
Nu raspund,
7.20%

Da, 3.10%

Nu, 89.70%

% total populație
Doar 3,10% dintre respondenți cunosc persoane care au reclamat un act de discriminare în
mediul universitar, în timp ce 89,70% din totalul respondenților nu cunosc asemenea cazuri.
Ați reclamat vreodată un act de discriminare?
Nu raspund,
6.98%

Da, 1.55%

Nu, 91.47%

% total populație
Din totalul respondenților, doar 1,55% dintre aceștia au precizat că au reclamat un act de
discriminare.
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Dacă Dvs. sau altcineva din facultate a raportat un caz de discriminare, care a fost
rezultatul?

% total populație care a reclamat un act de discriminare
Numărul celor care au precizat că au reclamat sau că știu pe cineva care a reclamat un act de
discriminare se înscrie în marja de eroare a studiului.
În ciuda numărului mic de sesizări/raportări, totuși, 30% dintre respondenți au declarat că au
primit un răspuns favorabil (“mi / i s-a dat dreptate”).
Marea majoritate a respondenților fie nu știu ce s-a întâmplat cu plângerea lor (37,50%), fie nu
au primit niciun rezultat (7,50%).
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Care a fost motivul pentru care nu ați reclamat actul de discriminare?

% populație care nu a reclamat un act de discriminare
72,76% dintre respondenți au precizat că motivul pentru care nu au reclamat un posibil act de
discriminare este pentru că nu s-au simțit discriminați.
Exceptând cei 6,05% dintre respondenți care consideră că reclamația nu s-ar fi soluționat în mod
favorabil reclamantului, celelalte variante de răspuns se înscriu în marja de eroare a studiului.
Trebuie însă precizat faptul că 18,76% din totalul celor care nu au reclamat un act de
discriminare, nu au făcut astfel de demersuri pentru că fie nu au știut că au dreptul de a reclama acte
de discriminare, nu au știut cui să se adrese, nu au depus plângeri de teama repercursiunilor, pentru
că sunt convinși că nu ar fi primit un răspuns favorabil sau pur și simplu au căutat alte soluții pentru
remedierea situației.

108

Dacă ar fi să depuneți o plângere pentru un act de discriminare, la cine ați apela?

% populație care nu a reclamat un act de discriminare
Principalele două instituții la care ar apela respondenții pentru a depune o plângere pentru un act
de discriminare sunt avocatul (44,19%) și reprezentanții conducerii facultății în care studiază
(43,22%).
Instituțiilele statului responsabile cu egalitatea de tratament sunt vizate pentru un asemenea
demers doar de 14,89% dintre respondenți.
Răspunsurile extrem de diversificate ale studenților cu privire la instituțiile sau organizațiile la
care s-ar adresa dacă ar fi hărțuiți, respectiv discriminați, evidențiază faptul că tinerii nu pot
identifica o persoană sau instituție anume, cu atribuții specifice în aceasta zonă.
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Despre care din următoarele instituții și organizații ați auzit?

% populație
Principalele instituții care se bucură de un grad ridicat de notorietate în rândul respondenților
sunt Avocatul Poporului (71,76%), Consiliul Național al Audiovizualului (58,47%), Direcția
Generală pentru Protecția Persoanelor cu Handicap (49,39%) și Consiliul Național pentru
Combaterea Discriminării (47,84%).
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării fiind principala instituție cu competențe în
acest domeniu este recomandabilă derularea unei campanii de informare în vederea creșterii
gradului de conștientizare în rândul populației cu privire la rolul și atribuțiile acestei instituții.
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Pe parcursul cursurilor urmate la facultate ați participat sau ați auzit de existența vreunui
eveniment sau întâlnire cu studenții în cadrul facultății / universității în care să se discute
despre problematica discriminării, a hărțuirii sexuale sau a discursului instigator la ură?

% total populație
Trei sferturi dintre respondenți (74,42%) nu au auzit sau participat la un eveniment sau întâlnire
cu studenții în cadrul facultății/universității în care să se discute despre problematica discriminării, a
hărțuirii sexuale sau a discursului instigator la ură.
În condițiile în care tematica discriminării nu este percepută ca un subiect important din
perspectiva respondenților, gradul de participare la acest gen de evenimente este unul extrem de
redus (16,39%).
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Din câte știți, există o persoană sau un departament / comisie în facultatea/ universitatea
dvs., responsabilă cu soluționarea plângerilor legate de încălcarea drepturilor studenților?

% total populație
11,69% dintre respondenți declară că știu despre existența unui departament sau a unei comisii
responsabile cu soluționarea plângerilor legate de încălcarea drepturilor studenților.
În opinia respondenților acest departament este: Liga studenților (18,52%), Comisia de etică
(13,89%), decanul facultății (7,41%), conducerea facultății (6,48%), consiliul studenților (3,70%),
secretariatul facultății (3,70%), avocatul studenților (0,93%) sau senatul universității (0,93%).
Din perspectiva specializării, studenții de la drept sunt cei mai informați în această privință
(22%), restul specializărilor întrunind valori semnificativ mai mici: medical – 9%; științe
economice – 10%, tehnic – 11%; socio-umane – 12%).
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Ce știți despre Comisia de Etică din universitatea dvs.?

% total populație
Aproape jumătate dintre respondenți declară că nu știu nimic despre Comisa de Etică din cadrul
universității la care studiază (46,40%). În timp ce doar un sfert au auzit de existența acestei comisii,
doar 5,32% îi și cunosc atribuțiile.
Trebuie remarcat faptul că aproximativ 95% dintre studenți nu au cunoștințe despre atribuțiile
Comisiei de Etică din cadrul univeristății la care studiază, organism care are un rol esențial în
soluționarea cazurilor de discriminare din cadrul fiecărei universități.
Din punctul de vedere al respondenților, Comisia de Etică este responsabilă de rezolvarea
conflictelor (8,33%), de sancționarea profesorilor (8,33%), verificarea cazurilor de plagiat (8,33%),
problemele de etică de la nivelul universității (6,25%), de consilierea studenților (4,17%), de
implicarea în analiza cazurilor de discriminare (4,16%).
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VI. Implicarea organizaţiilor sindicale ale angajaţilor şi asociaţiilor
studenţeşti în raportarea şi soluţionarea cazurilor de discriminare
În vederea realizării unui tablou cât mai amplu, care să expună viziunile, mecasimele şi procedurile
ale tuturor actorilor din mediul universitar, una dintre componentele prezentei cercetări a vizat
chestionarea organizaţiilor sindicale şi asociaţiilor studenţeşti. Acest capitol al raportului are ca scop
evaluarea existenţei sesizărilor voluntare a cazurilor de discriminare înaintate către organizaţiile
sindicale din cele 10 universităţi, nivelul de interes al organizaţiilor sindicale față de problematica
discriminării şi a implementării principiului non-discriminării în cultura organizaţională şi monitorizarea
modului în care studenţii şi cadrele didactice, precum şi organizaţiile sindicale se implică voluntar în
sesizarea şi raportarea cazurilor de discriminare.
Cazuri de discriminare raportate sindicatelor și asociațiilor studențești
În ceea ce priveşte sesizările primite de către organizaţiile sindicale, în urma cercetărilor a rezultat că
numai două din cele cinci organizații sindicale chestionate au primit până acum sesizări cu privire la
astfel de cazuri, și într-un număr foarte mic, între unul şi trei cazuri. Printre problemele semnalate de
respondenţi s-au numărat: sporul de vechime al personalului auxiliar comparativ cu cel al personalului
didactic, nerespectarea Codului Muncii (în facultăţile cu mai puţini studenţi, profesorii au salarii mai
mari, iar cei din facultăţile cu mai puţini studenţi au salarii mai mici), neacordarea sporului de doctorat
pentru cadrele didactice care au obţinut titlul de doctor după data de 1 ianuarie 2010, introducerea
sporului de vechime în salariul de bază pentru personalul nedidactic, fapt ce face ca un proaspăt angajat
să primeasca același salariu cu unul având o vechime de 30 de ani, pierderea sporului de doctorat de
către personalul didactic care a promovat pe un post superior şi un singur caz de hărţuire.
Celălalte trei sindicate (Sindicatul Personalului Didactic din Universitatea Bucureşti, Sindicatul
“UNIO” din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi şi Sindicatul Universităţii Babeş – Bolyai) nu au
primit niciodată sesizări cu privire la cazuri de discriminare.
La aceeaşi întrebare privind sesizări primite pe problematici privind discriminarea, doar una din cele
7 asociaţii studenţeşti chestionate a răspuns afirmativ, acesta fiind Liga Studenţilor din Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.
Sesizările primite de aceasta au vizat inexistenţa rampelor de acces pentru persoane cu dizabilitati şi
faptul că studenţilor basarabeni nu li se permite accesul la funcții de reprezentare. Celorlalte asociaţii
studențești le-au fost raportate doar cazuri de corupţie sau nereguli în ceea ce priveşte procesul de
examinare.
Mecanismele de colectare și soluționare a sesizărilor
Cu privire la existenţa mecanismelor pentru colectarea sesizărilor şi a procedurilor de soluţionare a
cazurilor sesizate, răspunsurile primite din partea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale au fost extrem
de diversificate. O primă abordare a fost întâlnită la Sindicatul Personalului Didactic din Universitatea
Bucureşti care a precizat că persoanele care se confrunta cu astfel de cazuri apelează la Comisia de
Etică. A doua abordare a fost cea în care membrii de sindicat vin cu sesizările la sindicat şi se începe o
anchetă asupra celor sesizate (Sindicatul Universităţii Babeş – Bolyai). Pe de altă parte conform
procedurii adoptate de Sindicatul “UNIO” din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, oricine poate
veni cu o sesizare individuală (direct - program permanent, sunt acceptate și sesizari prin plicuri) sau la
şefii de comitet (indirect), iar Vicepreşedintele pe probleme sociale se ocupă şi de problematica
antiscriminării. În cazul „Corpului Profesional Universitar” din Universitatea din Oradea organizaţia
dispune de mecanisme pentru colectarea sesizărilor, prin viu grai sau poşta electronică, fiind o legătura
strânsă între membrii de sindicat, conducerea acestuia şi toţi angajaţii universităţii, soluţionarea cazurilor
se face atât prin intermediul F.N.S. ALMA MATER, cât şi local, prin dialog şi mediere. Sindicatul
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Personalului Didactic din U.M.F. “Carol Davila” din Bucureşti a menționat doar că asociația pe care o
reprezintă îi asistă pe cei care reclamă cazuri de discriminare şi încearcă să ajute la detensionarea
situaţiei şi aplanarea conflictelor.
De asemenea, trebuie menţionat cazul „Corpului Profesional Universitar” din Universitatea din
Oradea, în care sindicatul a reuşit să determine introducerea în noul Cod de etică, ce urmează a fi
aprobat de către Senat, a următorul articol: “Art.18. Este interzisă orice formă de hărțuire psihologică
(de tip mobbing – formă de hărțuire psihologică la locul de muncă, care durează de mai bine de 6 luni,
în scopul de a face un rău intenționat, caracterizată prin atacarea unui salariat prin zvonuri,
intimidare, umilire, discreditare, izolare, critici, insulte, remarci defăimătoare, violență verbală și
fizică) sau fizică (de tip bullying – act comportamental repetat, îndreptat spre rănirea fizică sau mentală
a unei persoane, respectiv comportamentul unei persoane care încearcă să obțină supremația asupra
altora) în mediul academic, precum și orice comportament care poate conduce la degradare, umilire
sau intimidare și care poate afecta autonomia și capacitatea unei persoane de a-și îndeplini în mod
firesc responsabilitățile profesionale și de studiu, ori de a-și exercita drepturile. (explicitare termeni).”
În cazul organizaţiilor studenţeşti, numitorul comun al răspusurilor primite de la reprezentanţii
asociaţiilor intervievate a fost neexistenţa de mecanismelor formale pentru colectarea sesizărilor şi
procedurilor de soluţionare a cazurilor sesizate. Au fost idenficate însă o serie de demersuri informale
prin care asociaţiile sprijină studenţii în rezolvarea problemelor, fie că se încadrează în problematica
discriminării sau sunt de altă natură.
O primă abordare a fost întâlnită la Asociaţia Studenţilor din Universitatea din Bucureşti , unde nu
există o procedură standard, însă reprezentanții asociației sunt apropiaţi de studenţi și îi îndrumă pe cei
care reclamă astfel de cazuri către persoanele abilitate. Un răspuns similar a fost primit și de la
Organizaţia Studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai, care de asemenea nu are procedură standard
pentru primirea și soluționarea cazurilor de discriminare, dar reprezentanții asociației sunt deschiși la
astfel de sesizări, indiferent de forma în care sunt transmise. De exemplu, studenţii pot scrie direct pe
pagina de facebook a organizaţiei sau prin intermediul adresei de contact de pe site-ul acesteia. Ulterior,
aceștia sunt asistaţi de asociație în demersul lor sau organizaţia soluţionează problema dacă este de
competenţa ei. De asemenea, nici Liga Studenţilor din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi nu are
proceduri standard, iar modalitatea de lucru este că aceasta investighează cazurile și îi ajută informal pe
studenți prin sprijin. Tot susţinere informală oferă și Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest
Timişoara, ai cărei reprezentanți au menționat că studenții pot raporta cazuri de discriminare prin
intermediul unui formular existent pe site-ul asociației.
O altă abordare, care poate fi considerată și exemplu de bună practică, este cea în care în universitate
există un Consiliu pentru monitorizarea drepturilor studenţilor unde preşedintele organizaţiei este
membru. Acolo se anchetează cazul, iar apoi se fac recomandări către Senat (Convenţia Organizaţiilor
Studenţeşti din Universitatea din Craiova).
Reprezentanții Asociaţiei Studenţilor „Gheorghe Şincai” din Universitatea din Oradea au menționat
de asemenea că nu există proceduri formale în cadrul asociației și că nu s-au confruntat cu astfel de
probleme până în acest moment. În cazul în care ar primi astfel de sesizări, cel mai probabil ar apela la
prorectorul responsabil de probleme studenţeşti.
Nu în ultimul rând, Societatea Studenţilor în Medicină Bucureşti primește eventualele sesizări
privind cazuri de discriminare prin intermediul şefului de serie şi reprezentanţilor din Senat şi
reprezentanţilor organizaţiei. Ulterior, organizația sesizează organele competente.
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VII. Implicarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării
(C.N.C.D.) în soluționarea cazurilor de discriminare din universități
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (C.N.C.D.) este autoritatea de stat
autonomă, sub control parlamentar, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul discriminării, care a
fost înfiinţată în urma adoptării Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 şi a Hotărârii Guvernului nr.
1194/2001 privind organizarea şi funcţionarea C.N.C.D. Acestea au reprezentat transpunerea
legislaţiei comunitare 188 în domeniul discriminării naţionale. C.N.C.D. şi-a început activitatea în
luna august 2002.
Activitatea de soluţionare a sesizăriilor primite se desfăşoară conform unei proceduri
specifice 189 . O faptă de discriminare poate fi reclamată la C.N.C.D. în termen de un an de la data
săvârşirii acelei fapte sau de la data la care persoana – victimă a discriminării a luat cunoştinţă de
ea, iar termenul de soluţionare a petiţiei este de 90 de zile. Colegiul Director al C.N.C.D. 190 va
analiza dacă se poate constata existenţa unei fapte de discriminare prin citarea obligatorie a părţilor.
Pentru luarea unei decizii corecte, se pot face investigaţii suplimentare (chiar investigație la fața
locului), persoana acuzată de discriminare având obligaţia să dovedească că acestea nu constituie
discriminare 191 . Petiţiile sunt soluţionate prin emiterea unei hotărâri în cauză, adoptarea acesteia
având loc prin votul favorabil a cel puţin 5 membrii 192 ai Colegiului director al C.N.C.D.
În situaţia constatării săvârşirii unei fapte de discriminare, se poate aplica o sancţiune
contravenţională, respectiv amendă, avertisment sau recomandare. Odată cu republicarea O.G. nr.
137/2000 193 în 2013 194 , a fost introdus la capitolul sancționării faptelor de discriminare și
obligativitatea publicării (în sarcina contravenientului) a unui rezumat al hotărârii de constatare în
mass – media. Cuantumul amenzii este diferenţiat după cum urmează:


1000 lei la 30.000 lei dacă discriminarea vizează o persoană fizică;

 2000 lei la 100.000 lei dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate.
În perioada 2009 – 2014, Colegiul director al C.N.C.D. a analizat și s-a pronunțat prin hotărâre
cu privire la un număr de 40 cazuri, vizând atât domeniul educației, având drept subiecți activi care
au înaintat petiții către Consiliu studenți (cu privire la îngrădirea dreptului la educație) cât și cadre
didactice sau asociații sindicale (referitor la îngrădirea dreptului la muncă). Un singur caz analizat a
vizat personalul admininistrativ, iar majoritatea cazurilor semnalate de către studenţi, cu relevanţă
pentru cercetarea de faţă vizau discriminarea în ceea ce priveşte accesul la un program universitar
sau la echivalarea și recunoașterea diplomelor.
Având în vedere diversitatea cazurilor, atât în ce priveşte criteriile de discriminare, drepturile
încălcate și persoanele care au depus petiții, se poate observa o relativă conştientizare a
188

Directiva Consiliului 2000/43/CE privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire
de origine rasială sau etnică, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L180 din 19 iulie 2000,
şi prevederile Directivei Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament, în
ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor
Europene (JOCE) nr. L 303 din 2 decembrie 2000.
189
Procedura internă de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor a fost aprobată prin Ordinul Preşedintelui C.N.C.D. nr. 144
din 11 aprilie 200 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 348 din 6 mai 2008.
190
Colegiul director este alcătuit din 9 membri, acesta fiind organ colegial, deliberativ şi decizional care îşi exercită
atribuţiile prevăzute de lege în domeniu.
191
De reţinut, în faţa Colegiului director se poate invoca orice mijloc de probă, inclusiv înregistrări audio şi video sau
date statistice, conform art. 20 alin. (6) din O.G. nr. 137/2000 republicată.
192
Fiecare din cei 9 membri ai Colegiului director deliberează în secret, prin vot individual, pentru întrunirea acestuia în
şedinţă de deliberări fiind necesară prezenţa a minim 5 din cei 9 membri.
193
Prin Legea nr. 61/2013 publicată în M.Of. al României, Partea I, nr. 158 din 25 martie 2013, s-a intordus un nou
aliniat, respectiv alin. 2 la art. 26.
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fenomenului de discriminare și modului de raportare, mai ales în rândul cadrelor didactice, dar şi în
rândul studenţilor. Cu toate acestea, corelând numărul redus de cazuri analizate de C.N.C.D. cu
situațiile discriminatorii relatate de mass-media în aceeaşi perioadă, se poate observa o tendință de
subraportare a cazurilor de discriminare.
Totuși, mai mult de jumătate din cazurile soluţionate prin admiterea diverselor excepţii
aplicabile conform legislaţiei din domeniu, deci fără a ajunge în stadiul de a fi discutate pe fond
(comiterea/nu a unei fapte de discriminare), un număr semnificativ de cazuri (6) au fost clasate din
motive de procedură, ceea ce evidențiază faptul că o mare parte dintre cei care au cunoștință despre
activitatea C.N.C.D. nu cunosc neaparat și procedurile. De asemenea, soluţionarea de către Consiliu
a 2 dintre cazurile raportate prin clasarea petiției ca urmare a retragerii plângerilor, cel puțin în lipsa
unei notificări a Colegiului privind soluţionare amiabilă, conduce la concluzia că victimele
discriminării ar putea fi descurajate atât să inițieze, cât și să continue demersurile.
Înainte de a fi prezentate pe larg, evidențiem o situație statistică a cazurilor care au vizat acţiuni
/ fapte potenţial discriminatorii săvârșite în mediul universitar, soluționate prin hotărâre de către
C.N.C.D.
Repartizarea cazurilor în raportul cu anul de emitere a hotărârii:


În anul 2009 – 5 hotărâri;



În anul 2010 – 8 hotărâri;



În anul 2011 – 8 hotărâri;



În anul 2012 – 12 hotărâri;



În anul 2013 – 3 hotărâri;



În anul 2014 – 4 hotărâri.

În ceea ce privește reclamarea faptelor de discriminare, prin prisma persoanei care a formulat
petiția, cele 40 de cazuri pot fi împărţite după cum urmează:


5 petiţii au fost formulate de sindicate;



1 petiţie de către o asociaţie;



34 de petiţii de persoane fizice.

Raportat la domeniul în care s-au încadrat drepturile reclamate de către petiţionari ca fiind
încălcate, cazurile analizate de C.N.C.D. pot fi clasificate astfel:
 În 19 cazuri a fost reclamată încălcarea drepturilor specifice domeniului egalităţii în
muncă 195 (dintre care 5 au fost sesizate de sindicate, 13 de către chiar victimele discriminării – cadre
didactice, iar 1 caz de către o persoană – personal administrativ).
 În 21 de cazuri (dintre care 18 au fost sesizate de către studenţi, una de o asociație, iar 2 de
alte persoane, care au semnalat situaţii discriminatorii cu privire la accesul la educaţie al unor
persoane) în domeniul educaţiei 196
Ca mod de soluţionare a cazurilor supuse analizei C.N.C.D., Colegiul director a decis prin
hotărârile emise în perioada 2009 – 2014 următoarele:
 Faptele au fost tardiv reclamate (după termenul de 1 în care persoana – victimă a
discriminării a luat la cunoştinţă de faptă şi în care trebuie să se adreseze către C.N.C.D.) – 2
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Secţiunea I din capitolul II (Dispoziţii speciale) al O.G. nr. 137/2000 – Egalitatea în activitatea economică şi în
materie de angajare şi profesie.
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 Clasare în urma retragerii plângerii (actul de voinţă expres manifestat al persoanei care
reclamă) – 2
 Clasare în urma constatării lipsei elementelor de formă obligatorii a petiţiei (în lipsa datelor
de identificare ale persoanei care reclamă, neasumarea petiţiei – lipsa semnăturii etc.) – 2
 Clasare datorită lipsei calităţii procesuale active de a sesiza (în lipsa reprezentării legale spre
exp.) – 4
 Faptele sesizate nu au intrat în sfera competenţa a C.N.C.D./nu au intrat sub incidenţa
prevederilor O.G. nr. 137/2000 (fiind vorba de fapte penale spre exp., aspecte/fapte ce intră în
competenţa instanţelor judecătoreşti sau a Curţii Constituţionale) – 5
 Nu au fost întrunite elementele unei fapte de discrirminare (drept încălcat, criteriu,
comparabilitate – legătură de cauzalitate, lipsa unei justificări obiective) – 10
 Faptele sesizate nu sunt fapte de discriminare (întrucât nu au fost probate spre exemplu drept
fapte de discriminare) – 7
 Constatarea săvârşirii unor fapte de discriminare (1 caz sancţionat cu amendă şi 2
sancţionate cu avertisment) – 3
 5 cazuri au vizat mai multe capete de cerere, soluţiile pentru acestea fiind:
 1 (tardivitate + nu au fost întrunite elementele unei fapte de discrirminare + necompetenţă
C.N.C.D.);
 1 (tardivitate + neincidenţa prevederilor O.G. nr. 137/2000);
 1 (nu sunt fapte de discriminare + faptele nu se confirmă + Nu au fost întrunite elementele
unei fapte de discirminare);
 1 (tardivitate + Nu au fost întrunite elementele unei fapte de discirminare + faptele sesizate
nu au fost de discriminare);
 1(necompetenţă C.N.C.D. + faptele sesizate nu au fost de discriminare).
Cadrul legislativ de bază în domeniu O.G. nr. 137/2000, republicată, oferă protecţie tuturor
persoanelor, grupurilor şi comunităţilor care se află pe teritoriul României împotriva oricăror forme
de discriminare bazate pe orice criteriu, iar orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să
respecte principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi nediscriminării 197 .
Conform O. G. nr. 137/2000, republicată 198 , dreptul de a raporta un caz de discriminare către
C.N.C.D. (calitate procesuală activă) îl are orice persoană fizică, „persoana interesată” şi alte
persoane care au un interes legitim în combaterea discriminării şi reprezintă o persoană, un grup de
persoane sau o comunitate împotriva căreia s-a săvârşit o faptă de discriminare. De asemenea,
„Organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului sau care au un
interes legitim în combaterea discriminării au calitate procesuală activă în cazul în care
discriminarea se manifestă în domeniul lor de activitate şi aduce atingere unei comunităţi sau unui
grup de persoane. (2) Organizaţiile prevăzute la alin. (1) au calitate procesuală activă şi în cazul în
care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, la cererea acesteia din urmă.” 199 .
În 2009 au fost înregistrate 5 petiţii care au fost supuse analizei Colegiului director.
Dintre acestea, un caz 200 a vizat o serie de nemulțumiri ale unui cadru diactic care considera că
nu i-au fost recunoscute meritele, începând cu anul 1962. Acest caz soluționat prin admiterea
197

Art. 4 alin. 2 din din Ordinul Preşedintelui C.N.C.D. nr. 144 din 11 aprilie 2008 privind aprobarea Procedurii interne
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excepției de tardivitate, întrucât faptele descrise depășeau termenul de 1 an de la data când a luat la
cunoștință de săvârșirea acestora.
Alte două cazuri analizate în 2009 au fost soluţionate prin clasare în urma solicitării petenților
de retragere a plângerilor, unul 201 având la bază criteriul de dizabilitate, cu restrângerea dreptului la
educaţie, iar celălalt 202 presupunând acte de discriminare la locul de muncă (universitatea de
Medicină și Farmacie Carol Davila din București), manifestate prin amenințări, acuzații fără temei
ce au dus la încălcarea dreptului la muncă, respectiv drepturi salariale.
De asemenea, C.N.C.D. a mai fost sesizat cu privire la refuzul secretariatului Facultății de Drept
al Universității din București de a primi cererea petentului, student, în vederea participării la
retestarea organizată de INM în 2009. Faptele supuse analizei Colegiului director al C.N.C.D. din
acest caz 203 nu au întrunit condițiile pentru a se putea reține o discriminare.
Un alt caz a vizat o posibilă faptă de hărţuire la locul de muncă la adresa petentei, lector
universitar, hărţuire concretizată în tratament diferenţiat aplicat în raporturile de muncă cu privire la
salarizare, evaluare profesională, acordarea altor drepturi (salariul de merit). Petenta a reclamat o
serie de acţiuni de intimidare, ameninţare din partea angajatorului, cercetări disciplinare la adresa
sa, ceea ce a condus la crearea unei atmosfere ostile prin denigrare, contestarea performanţelor şi a
rezultatelor profesionale. Concret, petenta a invocat săvârşirea împotriva sa a unor fapte de
discriminare directă, indirectă, comportament activ sau pasiv care defavorizează o persoană,
hărţuire şi victimizare, întrucât a acţionat în instanţă angajatorul pentru recuperarea drepturilor
salariale cuvenite. Luând act de susţinerile părţilor implicate în cauza, de probele depuse la dosar,
precum şi actele analizate, Colegiul director aevaluat capetele de cerere reclamate de petentă şi a
constatat următoarele: faptele supuse analizei care depăşesc termenul de 1 an (martie 2005 – martie
2008) au fost reclamate tardiv; aspectele care ţin de salarizare, modalitatea de evaluare profesională,
acordarea salariului de merit şi repartizarea în regim de plată a orelor nu intră sub incidenţa
prevederilor art. 2 alin. 1 şi 3 din O.G. nr. 137/2000 republicată, iar aspectele care ţin de
constituirea unor comisii de disciplină, înscenarea unor abateri disciplinare, ameninţări, acţiuni de
intimidare, nu intră sub incidenţa prevederilor art. 2 alin. 4, 5 şi 7 din O.G. nr. 137/2000 republicată.
Pe parcursul anului 2010, au fost emise 8 hotărâri care au vizat cazuri de discriminare în
mediul universitar.
În primul caz 204 , petenta considera că a fost discriminată pe criteriu de gen întrucât cu ocazia
depunerii cererii pentru obținerea avizului Consiliului profesoral în vederea continuării activității
didactice în cadrul secției a cărei șefă de catedră era, aceasta nu a primit aviz, pe când alți 4 colegi
bărbați au primit. Colegiului director al C.N.C.D. a decis că faptele nu reprezintă discriminare
întrucât nu există o legătură de cauzalitate între criteriul invocat și tratamentul diferențiat, având în
vedere faptul că petenta nu a îndeplinit condițiile prevăzute de Legea 128/1997 care stipulează că,
acele cadre didactice care împlinesc vârsta legală de pensionare pot fi menținute în funcție, cu
respectarea anumitor condiții, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.
În cel de-al doilea caz 205 , petentul a arătat că reclamatul (ELSA România) a postat pe internet
un anunț prin care informa publicul că derulează un program prin intermediul căruia sunt oferite
locuri de practică pentru studenții facultății de drept din cadrul Universității din București. Astfel,
petentul a considerat că se produce o discriminare raportat la studenții altor universități de stat și
private, având în vedere că mesajul era adresat doar studenților din cadrul Universității din
București. În speță, Colegiului director a decis că faptele nu pot fi probate ca fapte de discriminare,
întrucât reclamatul a arătat că niciun aplicant nu a fost respins pe baza provenienței universitare, în
cursul etapei de depunere a aplicației sau de interviu.
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Într-un alt caz 206 , petentul a arătat că nu a fost admis la Facultatea de Teatru din cadrul
Universității Spiru Haret din cauza vârstei (33 de ani) și a profilului de liceu finalizat (real). În speță
s-a decis că faptele nu reprezintă discriminare întrucât nu există o legătură de cauzalitate între fapte
și criteriu, reclamatul probându-și prin date statistice apărarea.
Cel de-al patrulea caz 207 a vizat blocarea accederii la un post de şef lucrări, respectiv
conferenţiar universitar. Astfel, deşi s-a înscris pentru concurs la postul de conferenţiar universitar,
petenta nu a putut participa pe motiv că nu ar avea diplomă de bacalaureat echivalată în România,
din moment ce a finalizat studiile în Republica Moldova. Colegiul director al C.N.C.D. a luat act de
deciziile instanţei de judecată în ceea ce priveşte stabilirea nelegalităţii refuzului reclamatului ca
petenta să participe la concursul de ocupare a postului, acest aspect vizând caracterul delictual civil.
Din perspectiva sferei de competenţă a C.N.C.D. ca autoritate administrativ – jurisdicţională,
Colegiul director a analizat caracterul contravenţional al faptei, refuzul reclamatului neputând fi
justificat obiectiv, ceea ce a condus la constatarea săvârşirii unei fapte de discriminare, sancţionată
cu avertisment.
În cel de-al 5-lea caz 208 , Colegiul director al C.N.C.D. a analizat cazul unui cadrul didactic care
se considera disciminat întrucât a fost hărțuit, victimizat, începând cu anul 1980 – 1992 când a
obținut titlul de doctor și 3 granturi internaționale. De asemenea, petentul considera că a fost
discriminat de rectorul Universității din Craiova în ceea ce privește promovarea sa profesională din
2009. Acest caz a fost soluționat prin admiterea excepției de tardivitate pentru faptele care depășesc
termenul de 1 an de la data luării la cunoștință a situației până la momentul sesizării C.N.C.D., iar
pentru cele care se încadrează în termenul de 1 an, Colegiul director a decis că acestea nu intră sub
incidența art. 2 din O.G. nr. 137/2000, întrucât în lipsa unei prezumţii de discriminare, aspectele
concrete reclamate de petent respectiv modul de desfăşurare a concursului de promovare, precum şi
examinarea propriu-zisă a acestuia nu pot fi cenzurate de către C.N.C.D., din moment ce aceste
aspecte intră în sfera de competenţă exclusivă a instanţelor judecătoreşti.
Un alt caz 209 a vizat excluderea petentului din proiectul de antreprenoriat demarat de
Universitatea unde acesta activa, speţa fiind soluţionată prin clasare datorită lipsei datelor exacte de
identificare.
În cel de-al 7-lea caz 210 dedus analizei C.N.C.D., petenta a reclamat discriminarea la care a fost
supusă prin faptul că a fost împiedicată să-şi susţină teza de doctorat în public, întrucât nu i s-a
comunicat că sunt necesare modificări la lucrarea de doctorat. În urma analizei dispoziţiilor legale
incidente în cauză, corelat cu documentele depuse la dosar, Colegiul director a reţinut că nu se
întrunesc elementele unei fapte de discriminare, întrucât afirmaţiile petentei potrivit cărora a fost
discriminată pe criteriul etnic (provenind dintr-o familie mixtă, cu tatăl francez şi mama provenind
dintr-o familie de chei), de vârstă sau de gen nu se confirmă, întârzierea susţinerii tezei fiind
datorată altor cauze şi nicidecum pe baza unui criteriu de discriminare.
Într-un ultim caz 211 supus analizei Colegiului director pe parcursul anului 2010, petenta a
reclamat discriminarea la care a fost supusă din partea angajatorului în raport cu aplicarea Codului
muncii, Statutului Personalului Didactic, Contractului Colectiv și contractului individual de muncă,
precum și în ceea ce privește aplicarea reglementărilor Universității Babeș - Bolyai. Faptele
semnalate în acest caz nu au fost considerate discriminatorii în lipsa unui criteriu care să fi
determinat tratamentul diferențiat.
În anul 2011, pe fondul situaţiei survenite în cazul Universităţii “Spiru Haret” ca urmare
neacreditării sau neautorizării instituției de învățământ de a acţiona conform legii, C.N.C.D. a fost
sesizat cu 8 petiţii, dintre care 3 au vizat pe fond, această situaţie de fapt. Astfel, absolvenţi ai
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acestei Universităţi s-au regăsit în situaţia nerecunoaşterii anumitor drepturi în mod egal cu alţi
colegi din alte promoţii, până la clarificarea aspectelor ce au ţinut de modalitatea de funcţionare din
punct de vedere legal a instituţiei de învăţământ.
Concret, în unul 212 din cazuri, petenta a semnalat ca posibilă faptă de discriminare,
nerecunoaşterea studiilor absolvite la Universitatea “Spiru Haret”, învăţământ la distanţă. Astfel,
persoana în cauză a arătat că, după ce în perioada 2006 – 2009 a frecventat cursurile Universităţii
„Spiru Haret” ID, timp în care a plătit toate taxele de şcolarizare, ulterior, la un an după ce a
susţinut examenul de licenţă, i s-a refuzat eliberarea diplomei de licenţă de către Ministerul
Educaţiei, Tineretului şi Sportului (actualul Minister al Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice).
Analizând aspectele sesizate, Colegiul a considerat oportună menţionarea jurisprudenţei C.N.C.D.
(speţă similară soluţionată în 2010) când a luat act de faptul că fondul problemei în speţă nu rezultă
dintr-un tratament diferențiat pe baza unui criteriu interzis de lege, ci este un aspect de legalitate,
ceea ce plasează cazul în afara competenței C.N.C.D. Pentru a se pronunța pe fondul cauzei,
Colegiul ar trebui să se substituie instanţei judecătoreşti pentru a analiza justificarea aplicabilităţii
prevederilor legale şi a actelor normative secundare, însă interpretarea legii este atributul suveran al
instanţelor judecătoreşti în opera de înfăptuire a justiţiei. Prin urmare, Colegiul director al C.N.C.D.
a decis că întregul complex de împrejurări ce a rezultat din neeliberarea diplomei de licenţă către
petentă în urma susţinerii examenului de licenţă în anul 2009 se află în legătură indisolubilă cu
nerecunoaşterea legalităţii specializării la forma de învăţământ absolvită de către petentă, iar
aspectele ce rezultă din acreditarea / neautorizarea formei de învăţământ (ID) absolvită de petentă în
anul 2009, existenţa / inexistenţa unei Hotărâri de Guvern, toate aceste aspecte pot fi analizate de
către instanţa de judecată.
Astfel, acest caz menționat mai sus (din cele 2 cazuri care au vizat refuzul eliberării diplomelor
de licenţă pentru promoţia 2009, Universitatea “Spiru Haret”), a avut la bază forma de învăţământ
(I.D.), iar celălalt 213 localitatea unde petenții au urmat cursurile. În acest din urmă caz 214 , petenta,
absolventă a Facultăţii de Management Financiar din cadrul Universităţii “Spiru Haret”, a reclamat
discriminarea survenită între absolvenţii aceloraşi facultăţi dar din localităţi diferite, în ceea ce
priveşte eliberarea diplomelor de licenţă (promoţia iulie 2009). În speţa dedusă soluţionării, nu a
existat unanimitate de voturi, Colegiul director hotărând cu 5 voturi pentru că în speţă nu se
întrunesc elementele unei fapte de discriminare deoarece lipseşte criteriul, alte 2 voturi fiind
împotrivă, membrii Colegiului formulând în acelaşi timp o opinie separată conofrm căreia
neemiterea diplomei de absolvire din partea Universităţii “Spiru Haret” ar reprezenta o discriminare
directă.
Într-un alt caz 215 supus soluţionării C.N.C.D. în anul 2011, petentul a reclamat discriminarea la
care a fost supus prin faptul că Universitatea “Ovidius” din Constanţa a decis exmatricularea sa,
ceea ce a contribuit la repatrierea acestuia. Analizând elementele memoriului, Colegiul director a
decis că aspectele ce ţin de refuzul eliberării unui document nu constituie discriminare, capătul de
cerere ce ţine de nesoluţionarea plângerii de către poliţie nu se confirmă, iar în ceea ce priveşte
neaprobarea cererii de prelungire a şederii de către Oficiul Român pentru Imigrări nu se pot reţine
fapte de discriminare întrucât există o justificare obiectivă.
În alt caz 216 soluţionat în 2011, petenta a reclamat hărţuirea din partea angajatorului
(Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi de Medicină Veterinară Bucureşti) prin schimbarea postului
(şef depozit substanţe toxice) fără încheierea unui act adiţional (post cu jumătate de normă),
abuzuri, neacordarea unor drepturi, în urma acţionării universităţii în instanţă. În urma analizării
situaţiei de fapt, Colegiul a decis pe lângă admiterea excepţiei de tardivitate faţă de faptele care
depăşesc termenul de 1 an, lipsa unui criteriu, ceea ce conduce la faptul că nu se întrunesc
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elementele unei fapte de discriminare, iar în ce priveşte aspectele invocate de petentă drept
victimizare, nu pot fi reţinute fapte de discriminare în lipsa unei cereri de chemare în judecată care
să privească încălcarea principiului egalităţii.
Un alt caz 217 relevant pentru studiul de față a vizat fapte de discriminare continuă, victimizare și
hărțuirea unei angajate a Universității din Pitești, în numele căreia a formulat petiție Sindicatul
Liber al Universității din Pitești. Reclamații în acest caz au fost rectorul Universității și consilierul
juridic din cadrul instituției de învățământ. Colegiul director a decis în această speță clasarea petiţiei
în lipsa semnăturilor solicitate în termenul stabilit, din partea petiționarilor, de desemnare a
Sindicatului în demersul acestuia către C.N.C.D.
Într-o altă speță, petentul, profesor la Facultatea de Matematică și Informatică, a reclamat
excluderea din catedra de algebră din cadrul Universității din București, prin înființarea secției de
algebră (odată cu aprobarea în senat a Regulamentului de funcționare a Departamentului de
Matematică), respingerea propunerii de curs opțional, precum și alocarea unei norme didactice
tipică unui asistent universitar sau unui lector universitar. În speța de față s-a constatat că nu se
întrunesc elementele unor fapte de discriminare în lipsa unui drept încălcat, întrucât apartenența la o
secție nu este un drept, ci o posibilitate (petentul nu a fost votat de membrii secției, existând de
asemenea și alți profesori care nu fac parte din nicio secție a Departamentului de matematică).
Într-o ultimă speță 218 soluționată pe parcursul anului 2011, petenții au reclamat discriminarea
instituită prin Nota nr. 13846/29.09.2010 a Ministrului Educației, Tineretului și Sportului și
transmisă către toate Universitățile de Medicină și Farmacie din țară, prin care s-a decis că pentru
absolvenții de medicină dentară înmatriculați în anul I începând cu anul 2003 – 2004, diplomele de
absolvire se vor elibera cu titulu de ”medic dentist” și nu cu cel de ”doctor medic”, prevăzut în
anexa 1 a Hotărârii de Guvern nr. 501/30.05.2007 în vigoare, și care se acordă în continuare
absolvenților de medicină generală. În viziunea petenților, încercarea de eliminare a titlului de
doctor se datorează unei erori de traducere a dispozițiilor art. 232 a Directivei 2005/36/CE privind
recunoașterea calificărilor profesionale. Astfel, înscrierea în mod diferit și discriminatoriu pe
diplomele absolvenților Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și
Farmacie din Târgu Mureș a titulaturii de „medic dentist” comparativ cu „doctor medic”, titulatură
ce apare pe diploma absolvenților Facultății de Medicină Generală din cadrul aceleiași universități
și a celorlalte, precum și a absolvenților Facultății de Medicină Dentară din promoțiile anterioare,
creează un dezavantaj absolvenților de medicină dentară, privându-i de titlul de doctor. În urma
analizei situației, Colegiul director a decis că faptele nu reprezintă discriminare, întrucât tratamentul
diferențiat este justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acestui scop sunt
adecvate și necesare, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 3, distincția de titulatură fiind
justificată obiectiv prin definirea titulurilor de calificare și profesionale specifice fiecărui domeniu
de activitate și a particularităților celor 2 facultăți.
În 2012 au fost emise un număr de 12 hotărâri care au vizat discriminări în mediul
universitar.
Într-unul 219 din cazurile soluționate în 2012, petentul, student la Facultatea de Instalații din
cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti, a reclamat că a fost hărțuit sexual de către
3 cadre didactice, fiind constrâns, intimidat, forțat de împrejurări, să accepte relații sexuale cu
reclamații. Având în vedere că petentul a înțeles să sesizeze C.N.C.D. acte de violență, constrângeri,
bruscări, acte de natură a afecta dreptul de proprietate al petentului, dreptul de folosință și alte acte
similare, Colegiul director a invocat din oficiu şi a admis excepția de necompetenţă a C.N.C.D. faţă
de faptele penale.
Într-un alt caz 220 , Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a reclamat discriminarea din
partea M.E.C.T.S. prin faptul că la nivelul învăţământului preuniversitar de stat, cotizaţiile sindicale
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nu se reţin de către angajator, ceea ce are ca efect nededucerea din venit a cotizaţiilor sindicale.
Astfel, petenta a susținut că se produce o discriminare a salariaților din învățământul preuniversitar
în raport cu membrii de sindicat din învățământul superior și cu alte categorii de salariați din
sectorul bugetar, pe criteriul afilierii sindicale. În urma analizării cazul, Colegiul director a hotărât
că faptele sesizate nu constituie discriminare, întrucât salariații din învățământul preuniversitar nu
se afă în situație analoagă și comparabilă cu alte categorii de salariați; de asemenea, Colegiul a
decis că nu există nici drept încălcat, întrucât nu există o obligație a anagajatorului de a reține
cotizația plătită de membrii de sindicat.
În 2012, C.N.C.D. a mai soluționat alte 2 cazuri care au vizat problematica regimului
diplomelor eliberate de Universitatea „Spiru Haret”, într-unul din cazuri 221 petenta, absolventă a
acestei universități, solicitând o hotărâre care să-i asigure dreptul de a participa la examenul de
titularizare. Acest caz a fost soluționat prin clasarea petiției în lipsa elementelor necesare unei
petiţii.
În cel de-al doilea caz 222 , petentul, absolvent al Universităţii “Spiru Haret” din București,
Facultatea de Muzică, forma de învăţământ I.D., a reclamat că i-a fost refuzată cererea de înscriere
la examenul de definitivat seria 2012, spre deosebire de alți colegi ai săi. În speță, Colegiul director
a luat act de necompetență materiala a C.N.C.D. invocată de partea reclamată, respectiv că ar fi
vorba de controlul legalității modului de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a
funcțiilor didactice. Această excepție care a fost însă respinsă în urma deliberării, întrucât petentul a
sesizat refuzul Inspectoratului de a-i admite cererea de înscriere pentru examenul de definitivat și nu
o eventuală cerere de ocupare a unui post. Prin urmare, Colegiul director a decis constatarea
săvârșirii unei fapte de discriminare prevăzută de art. 2 alin. 1 şi art. 6 lit. d) din O.G. nr. 137/2000
și sancționarea Inspectoratului Școlar Județean cu avertisment, recomandând acestuia să depună
toate diligențele necesare pentru a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale,
respectiv eliminarea condițiilor discriminatorii care pot încălca dreptul la angajare.
Într-un alt caz soluționat în 2012, Sindicatul Liber al Universităţii din Piteşti a sesizat C.N.C.D.
cu privire la hărțuirea la care sunt supuși membrii acestei ascoaiții din partea conducerii universităţii
pe motivul apartenenţei lor sindicale. Acest tratament a fost concretizat prin solicitarea de a face
dovada reprezentativității, fapt care a dus la imposibilitatea acestuia de a participa la ședința
Senatului Universității. Colegiul director a decis că faptele sesizate nu constituie discriminare,
neexistând nicio obligativitate a conducerii universității de a invita liderul sindical la ședințele sale.
În alte 2 cazuri 223 , același Sindicat Liber al Universităţii din Piteşti a reclamat victimizarea unor
membrii de sindicat în urma plângerii adresate către C.N.C.D. Acest tratament s-ar fi concretizat
prin încălcarea unor drepturi ale acestora de către conducerea universității. În ambele cazuri s-a
constatat că faptele sesizate nu constituie discriminare / victimizare.
Într-un alt caz 224 , C.N.C.D. a fost sesizat cu privire la o serie de neconcordanţe cu Legea
Învăţământului în elaborarea Metodologiei de Organizare şi Desfăşurare a Alegerilor la nivelul
Universităţii “Transilvania” din Braşov, prin impunerea anumitor restricții / condiții (titlu de doctor,
conducător de doctorat, etc.) pentru concursul de ocupare a funcției de rector. Colegiul director a
decis în speța de față că faptele nu intră sub incidenţa art. 2 din O.G. nr. 137/2000, aspectele
reclamate de petent fiind de competența instanței de judecată în contencios administrativ, prin
înlăturarea condițiilor impuse, respectiv anularea art. 23 din cap. 2 din Metodologia de Organizare
și Desfășurare a Alegerilor din Universitatea Transilvania din Brașov.
Într-o altă speță 225 , petentul a reclamat că a fost trecut absent la examenul de “Criptografie şi
securitate” de la Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii din Bucureşti,
deşi fusese prezent. În plus, la examenul de restanță, acesta a primit subiecte care erau concepute
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pentru cei care doreau mărirea notei primite inițial. De asemenea, petentul consideră că a fost
discriminat prin faptul că nu i-a fost soluționată contestația depusă, în vederea recorectării lucrării.
În acest caz, raportat la nesoluţionarea cererii de recorectare, Colegiul director a admis excepţia de
necompetenţă materială a C.N.C.D., iar în ce privește situația de la examenul de criptografie, nu au
fost reținute fapte de discriminare în lipsa unui criteriu.
Într-un alt caz 226 , petentul reclamă că nepoata sa nu a putut să se înscrie la examenul de
admitere la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție Al. I. Cuza, întrucât nu există
locuri speciale pentru fete. Colegiul director a decis clasarea petiției, întrucât petentul nu avea
calitate procesuală, în lipsa reprezentării.
În alt caz 227 , petentul a susținut că a însoțit la înscrierea la Facultatea de Sociologie și Asistență
Socială a Universității din București, un grup de colegi ai fiului său, absolvenți ai examenului de
bacalureat, sesiunea iulie 2012, ocazie cu care a constatat că înscrierile se încheiau în data de
16.07.2012. Astfel, petentul a considerat că această situație este discriminatorie la adresa
absolvenților examenului de bacalureat admiși ca urmare a contestării rezultatelor inițiale sau la
adresa celor care au contestat nota la una din disciplinele de examen, întrucât aceștia au beneficiat
de un termen prea scurt în raport cu absolvenții examenului de bacalureat care au absolvit direct. În
speță, Colegiul director a decis clasarea petiției ca urmare a constatării lipsei calității procesuale
active a petentului, neîncadrându-se în niciuna din categoriile de persoane în beneficiul cărora s-ar
naște dreptul la o acțiune în constatarea și sancționarea discriminării imputate în cauză.
Într-un ultim caz 228 relevant pentru studiul de față, petentul, încadrat ca profesor universitar cu
grad militar de colonel și având un statut dublu, fiindu-i aplicate prevederile Legii nr. 1/2011 și
Legea statutului cadrelor militare nr. 80/1995, a reclamat nerecunoașterea unor drepturi salariale de
către instituția angajatoare. El a susținut că nu i acordă drepturile salariale și de concediu ce derivă
din statutul de cadru didactic universitar titular, ci i se acordă drepturile aferente oricărui alt cadru
militar activ. În acest caz Colegiul director a decis admiterea excepţiei de necompetenţă materială a
C.N.C.D., cu privire la aplicarea diferită a legii pentru funcţii similare la Universitatea Naţională de
Apărare Carol I Bucureşti, iar în ceea ce priveşte salarizarea şi acordarea concediului de odihnă,
instanța de judecată este singura abilitată să analizeze posibile interpretări și aplicări eronate a
dispozițiilor legale în domeniu.
În anul 2013, Colegiul director al C.N.C.D. s-a pronunțat prin hotărâre cu privire la 3 cazuri
având drept obiect posibile fapte de discriminare săvârșite în mediul unviersitar.
Astfel, în unui dintre cazuri 229 , petentul, student la Universitatea de Medicină şi Farmacie
“Carol Davila” reclamat ca discriminatorie respingerea cererii privind susţinerea examenelor
restante, de către conducerea facultății. Colegiul director a admis excepţia de tardivitate întrucât
faptele depăşeau termenul de 1 an, fiind comise în 2011.
Într-un alt caz 230 , Asociaţia Maghiară pentru Pregătirea Medicală şi Farmaceutică din România
a reclamat modul în care sunt reglementate programele de studii universitare din cadrul
Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, fiind impusă limba română pentru stagiile
clinice. În speța de față, hotărârea Colegiului director nu a fost dată cu unanimitate de voturi. În
majoritate, membrii Colegiului director au hotărât că nu se întrunesc elementele unei fapte de
discriminare, întrucât nu există un drept încălcat. ci doar de un deziderat al petentei, ca întreg
procesul academic să se desfășoare în limba maghiară (atât probele teoretice, cât și cele practice).
Conform opiniei majoritare, acest lucru ar fi imposibil de realizat din cauza unor argumente
rezonabile, cum ar fi deficitul de personal didactic vorbitor de limbă maghiară, de realitatea din
spitale unde există preponderent vorbitori de limbă română, cât și de necesitatea parcurgerii
procedurilor de acreditare stipulate prin lege).
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Într-un alt caz 231 , petentul a reclamat ca discriminatorie retragerea calităţii de titular în
învăţământul superior în cazul unui profesor, ca urmare a unei hotărâri a Senatului Universității
“Constantin Brâncuşi” din Tîrgu Jiu. Petentul a considerat că instituția de învățământ tratează
diferențiat două persoane aflate în aceeași situație și în aceeași instituție. Astfel, petentul arată că un
alt profesor a fost privilegiat, întrucât deși era parlamentar şi-a putut păstra titulatura în
învăţământul superior. În acest caz Colegiului director a decis admiterea excepţiei calităţii
procesuale active a petentului, întrucât acesta, deși era membru fondator și vicepreșdinte al
Grupului de Acțiune în Interes Public, nu a prezentat mandatul de reprezentare din partea profesorul
care și-a pierdut titulatura.
În anul 2014, Colegiul director al C.N.C.D. a emis 4 hotărâri care au vizat acţiuni / fapte
potenţial discriminatorii.
Într-unul din cazuri 232 , petentul, cadru universitar în cadrul Universității “Al. I. Cuza” din Iași,
susține că urmează să fie supus unei cercetări disciplinare, fără a avea un motiv întemeiat și fără a-i
fi dovedită vinovăția cu privire la acuzația de hărțuire sexuală venită din partea unui student care l-a
reclamat. În speţă, Colegiul director a decis că fapta de discriminare nu există întrucât nu s-a probat
existența reclamației din partea studentului și nu a fost aplicată nicio sancțiune petentului.
Într-un alt caz 233 , petentul, lector asociat al Universității de Vest Timișoara a a reclamat faptul
că a fost nevoit să se supună deciziei rectoratului de încetare a raporturilor de muncă cu
Universitatea datorită activității sale publicistice care se considera că aduce atingere Germaniei.
Argumentul oferit în apărarea sa de către Universitate a fost mărirea numărului de ore din normele
cadrelor didactice și repartizarea disciplinelor din posturile vacante predate anterior în regim cu
plata cu ora, prioritar cadrelor didactice titulare (calitate pe care nu o deţinea lectorul). Analizând
cazul, Colegiul Director al C.N.C.D. a constatat că în procesul-verbal al ședinței de consiliu al
Facultății de Științe Politice s-a consemnat faptul că departamentul nu dorea să continue
colaborarea cu petentul tocmai pentru exact motivul invocat de acesta, respectiv opinia exprimată în
articolele publicate. De asemenea, conducerea universităţii nu a răspuns la solicitarea C.N.C.D. de a
evidenția numărul cadrelor didactice asociate care activau în Universitatea de Vest, înainte de
adoptarea Hotărârii Senatului care l-a vizat pe petent, raportat la numărul cadrelor didactice cu care
s-a decis încetarea colaborării. Prin urmare, având în vedere inclusiv principiul inversării sarcinii
probei, Colegiul Director a decis că s-a comis o faptă de discriminare directă, fiind aplicată o
amendă de 2000 lei
Într-un alt caz 234 , petentul a reclamat faptul că i-a fost îngrădit liberul acces la un post didactic
prin condiționarea cunoașterii limbii maghiare pentru ocuparea posturilor de lector universitar
scoase la concurs în 2012 și 2014. Colegiul director a decis că nu se întrunesc elementele unei fapte
de discriminare întrucât există o justificare obiectivă.
Într-o ultimă speță 235 , petentul, candidat la examenul de admitere la Academia de Poliție “Al. I.
Cuza”, a considerat ca fiind discriminatorie impunerea condiției de vârstă (maxim 35 de ani) pentru
admiterea la forma de învățământ cu frecvență redusă. Colegiul director a decis în acest caz că nu se
întrunesc elementele unei fapte de discriminare, întrucât există o justificare obiectivă, fiind vorba de
o cerință profesională.
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VIII. Discriminarea în mediul universitar reflectată în mass-media
În cadrul acestui capitol vor fi prezentate şi discutate articole de presă din mediul online
(platforme de ştiri) care abordează tematica discriminării în mediul universitar. Acest demers a avut
ca scop atât identificarea principalelor forme de discriminare cu care se confruntă studenţii
aparţinând grupurilor minoritate cât şi modul în care este reliefat fenomenul de discriminare în
mass-media şi eventuale stereotipuri promovate direct sau indirect prin intermediul acestui mijloc
de comunicare. Un alt obiectiv al cercetării a fost de a analiza cum se raportează mass-media la
acest subiect: ce se scrie, cum se scrie şi ce subiecte sunt trecute cu vederea. Având în vedere faptul
că sistemul universitar este cea mai avansată etapă de formare profesională a tinerilor, pentru a oferi
o imagine mai clară asupra mecanismelor de excludere a tinerilor care provin din grupuri
vulnerabile la discriminare, au fost analizate şi cazuri de discriminare în învăţământul
preuniversitar.
Maghiari
Din monitorizarea presei cu cuvintele cheie: maghiar+facultate, maghiar+student,
maghiar+studentă, Unguri-Facultate, Unguri-şcoală, Unguri-Student, Unguri-Studentă, UnguriUniversitar, Unguri-Universitate, rezultă următoarele:
Majoritatea cazurilor de discriminare contra etnicilor maghiari s-au găsit în sistemul
preuniversitar.
După cum era de aşteptat, cele mai multe cazuri de discriminare relatate au avut loc în
Transilvania, ele fiind aproape inexistente în restul ţării. Acest lucru se datorează atât faptului că în
Transilvania se află majoritatea etnicilor maghiari, cât şi faptului că puţini etnici maghiari aleg să
studieze în alte părţi ale ţării. Printre factorii care contribuie la această situaţie se numără
cunoaşterea deficitară a limbii române, carenţă cu care studenţii vin din sistemul preuniversitar.
Ilustrător în acest sens este cazul unei tinere din Harghita care a plecat câteva zile la Bacău. Tânăra
nu se putea descurca cu limba română învăţată la facultate. Astfel apare o discriminare faţă de
etnicii maghiari care nu vorbesc decât limba maghiară şi care sunt forţaţi să rămână în comunitatea
lor 236 .
Segregarea începe acasă. Există numeroase cazuri, în preuniversitar, în care părinţii sunt cei care
dau un exemplu negativ. Cazul care se remarcă vizează un scandal între părinţii elevilor la un liceu
din Târgu-Mureş, pornit din dorinţa părinţilor maghiari de a avea diplome în maghiară 237 .
Două mari evenimente sunt relatate cu precădere în presă. În mediul universitar apare cazul
Universităţii de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, unde s-a dorit o facultate de medicinăcu
predare în limba maghiară şi pentru cursurile practice. Referitor la acest caz s-au descoperit 181 de
link-uri unice (20,3% din total), dar care au apărut de mai multe ori în căutările noastre. În mediul
preuniversitar, cel mai mediatizat a fost cazul elevei Sabina, care de Ziua Naţională a Ungariei a
purtat o bentiţă cu tricolorul României, care i-a fost dată jos de directoarea şcolii şi pentru care a
primit inclusiv ameninţări cu moartea dar şi laude din partea unui număr mare de simpatizanţi.
Acest caz are 77 de linkuri unice (8,7% din total), şi acestea regăsindu-se de mai multe ori în
căutările noastre, sub diferite filtre.
În cazul UMF Târgu-Mureş formaţiunile politice maghiare au acuzat Universitatea de Medicină
şi Farmacie din Târgu Mureş de discriminare, deoarce nu permite utilizarea limbii maghiare decât la
cursuri, nu şi la lucrările practice. Au existat o serie de proteste pentru utilizarea limbii maghiare în
cursuri practice. Decanul Universităţii afirma că utilizarea limbii maghiare în lucrările practice nu
este posibilă la un nivel calitativ datorită lipsei de cadre didactice din secţia maghiară. Acest subiect
a devenit condiţie în cadrul negocierilor UDMR în Guvern. Tonul articolului este neutru. Subiectul
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a fost dezbătut intens în presă. Acest lucru arată că încă există tensiuni între etnicii maghiari şi
români, care au început separat anul universitar 238 , dar şi că aceste tensiunii sunt întreţiunuteîn parte
şi de politicieni.
Legat de UMF, majoritatea articolelor au vorbit despre: problema finanţării, a performanţei
academice realiste a unei asemenea iniţiative, dar şi despre consecinţe practice, cum ar fi temerea ca
în 10 ani s-ar ajunge la enclavizarea comunităţii maghiare, urmată de segregarea ei şi, deci, la
tensiuni interetnice 239 . Politicieni românii au făcut declaraţii de natură să calmeze spiritele, fără săşi arate sprijinul sau opoziţia faţa de proiect într-un mod clar 240 în cele mai multe cazuri. Cu toate
acestea, au existat negocieri la nivel înalt pe tema UMF, care au dus la emiterea Hotărârii de
Guvern nr. 230/2012 de înfiinţare a unei facultăţi cu predare numai în limba maghiară 241 , în
schimbul sprijinului politic pentru noul guvern format de Mihai Răzvan Ungureanu. Hotărârea a
fost, însă, atacată în instanţă la scurt timp după instalarea guvernului Ponta 242 , care a negociat un
acord diferit cu UDMR, unde nu mai figura UMF Târgu Mureş 243 . Ştirea privind noul acord a
apărut în 11 surse diferite. Articole cu temeri de dinaintea încheierii acordului au apărut în 5 surse
diferite.
De cealaltă parte, declaraţiile politicienilor maghiari se refereau la drepturile minorităţilor şi
autonomia universitară, fiind tranşanţi în necesitatea unei linii în maghiară 244 . UDMR, de altfel, a
insistat pe tema UMF Târgu Mureş în negocierile purtatecu guvernul.
Articolele apărute în presa naţională păstrează un ton neutru, fiind preocupate de analiza
legală 245 şi politică 246 referitoare la UMF Târgu-Mureş, găsindu-se şi articole care evidenţiau
solidaritatea dintre studenţii maghiari şi români 247 sau faptul că numai profesorii şi politicienii
aveau de câştigat de pe urma înfiinţării unei linii separate de predare, nicidecum studenţii maghiari,
cărora educaţia bilingvă le sporea şansele de angajare 248 .Cu toate acestea, reacţia prefectului de
Mureş, care clama segregare în cazul introducerii unei linii de predare în limba maghiară, a fost
preluată de 8 surse de ştiri 249 .
O temă de interes a fost demisia prorectorului şi a doi prodecani, urmare a eşecului în negocieri,
ştirea apărând în 10 surse diferite.
Dintre toate presupusele cazuri de discriminare dezbătute la nivel naţional, UMF a fost de
departe cel mai mediatizat, fiind analizat din multe puncte de vedere. Subiectul a atras inclusiv
reacţii din partea Primului Ministru 250 , a ministrului educaţiei de la acea vreme 251 , a prefectului din
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Mureş 252 şi a relevat mai multe interese, inclusiv politice 253 şi economice 254 , probleme de finanţare
inegală între studenţii români şi maghiari 255 (subiect preluat de 6 surse), precum şi chestiuni de
politică internă a facultăţii 256 , mascate ca probleme de drept fundamental sau drepturi ale
minorităţilor. Relevant în acest sens este deputatul PSD Mures Florin Buicu, care a declarat ca va
susţine Guvernul, din Parlament, “atat timp cât nu se atinge de Universitatea de Medicină şi
Farmacie din Târgu Mureş“ 257 . Acest lucru, alături de mai multe alte articole referitoare la mizele 258
mai multor părţi implicate într-un fel sau altul 259 , arată că mediul univeristar devine monedă de
schimb pentru politicieni, şi că sunt vizate interesele personale, nu cele ale studenţilor 260 . Subiectul
a mai fost acoperit de alte 5 publicaţii. De altfel, cele mai multe articole care făceau referire la
mediul universitar vizau corupţia mai mult decât antidiscriminarea. Atenţia îndreptată către UMF
Târgu Mureş a scos la iveală şi alte probleme, cum ar fi cea a Cartei universităţii 261 .
Atenţie a primit şi rezolvarea situaţiei 262 , deşi mai puţină decât diferitele aspecte controversate
sau conflictuale. Astfel, Colegiul director al C.N.C.D. a decis că Hotărârea Senatului Universității
de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș din 30 aprilie de desfășurare a stagiilor clinice doar în
limba română nu constituie o faptă de discriminare față de studenții care studiază în limba
maghiară. 263 Ştirea a mai apărut în două publicaţii iar tonul a fost neutru.
Reacţii au fost şi în rândul studenţilor, existând mai multe proteste contra înfiinţării unei linii de
predare în limba maghiară, inclusiv în alte oraşe 264 .
Un exemplu relevant pentru presa naţională a apărut pe Mediafax 265 pe 7 februarie 2012. Acesta
păstrează un ton obiectiv, relatând cauzele disputei şi poziţiile principalelor părţi, cu accent pe
jocurile politice din spate. O mare discrepanţă se observă între relatările din presa naţională şi cea
locală, unde materialele au, de cele mai multe ori, un ton angajat, în unele cazuri chiar
propagandistic 266 . Un exemplu relevant este napocanews, care are 22 de articole diferite care au
apărut în filtrele noastre, toate cu excepţia unuia având un ton negativ la adresa maghiarilor, iarunul
fiind un atac la adresa Serbiei 267 . Legat de UMF Târgu Mureş, presa locală a prezentat situaţia din
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perspectiva unor consecinţe nefaste pe termen lung şi accentuând ideea că înfiinţarea unei noi linii
de predare ar fi un pas spre autonomie teritorială.
Complementar cu discursul făţiş anti-maghiar sau, în general, împotriva oricărui grup perceput
ca „anti-român”, publicaţiile locale evidenţiază situaţii de discriminare a românilor, ca în cazul unei
şcoli în Oradea unde copiii români şi maghiari nu puteau folosi aceeaşi toaletă 268 . Ştirea a fost
preluată de peste 20 de surse, majoritatea prezentând cazul ca fiind unul de discriminare contra
românilor.
Presa locală din alte părţi ale ţării adoptă poziţia presei locale din Transilvania 269 .
În mediul universitar, etnicii români din personalul didactic, studenţi şi cei care scriu articole pe
subiect sunt, în mare parte, împotriva segregării, însă etnicii maghiari în mare parte susţin
ideea 270 .Situaţia este diferită în mediul preuniversitar, unde ideea de separaţie este susţinută printrun larg consens.
Despre Sabina, fata cu bentiţa tricoloră, subiectele atinse au fost: abuzul la care a fost supusă
eleva, alte abuzuri aspupra elevilor din acestă şcolă, patriotism 271 . Deasemenea, au existat şi
articole: „contra Sabina”, care acuzau presa că „umflă un non-subiect”. 272 Acest subiect este
relevant pentru studiul nostru pentru că arată care este concepţia generală asupra segregării în şcoli,
cum abordează instituţile şi presa acest subiect şi abuzurile pe criterii etnice. Este important şi
modul în care elevii se raportează la această segregare şi cum se comportă în relaţie cu
colegii/persoanele de altă etnie.
În mare parte, şi aici presa naţională a păstrat tonul neutru, existând unele excepţii, care au
lăudat gestul elevei 273 . Reacţia din partea societăţii a fost mixtă. Pe de-o parte, unii politicieni au
lăudat gestul 274 , mergând până la a-l considera eroic şi, pe de altă parte, au fost şi voci care au
condamnat şi gestul şi aprecierile pe care acesta l-a primit 275 .Urmare a scandalului, diriginta Sabinei
a fost amendată şi mutată la altă clasă 276 , eleva nefiind sancţionată, pentru a se evita escaladarea
conflictului 277 .
Peste 50 dintre cele 77 de link-uri provin din presa locală, marea lor majoritate fiind de susţinere
pentru elevă şi de condamnare a gestului dirigintei de a-i da jos bentiţa. Şi în acest caz există
excepţii 278 . În semn de solidaritate cu Sabina, mai mulţi elevi şi profesori din Iaşi au organizat o
activitate de susţinere, relatată în presa locală 279 . De remarcat că presa locală de regulă nu preia ştiri
privind cazuri de discriminare dacă acestea nu vizează direct comunitatea lor de cititori.
Pentru combinaţiile de cuvinte precizate la începutul capitoluluiau apărut cazuri de discrimnare
a românilor în zone cu populaţia majoritar maghiară (Harghita, Covasna, dar şi în alte judeţe din
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Trasilvania). Aceste cazuri au fost mai puţine la număr 280 însăau captat cea mai mare atenţie din
partea presei.
Marile probleme semnalate ţin de felul în care românii din localităţi cu populaţie majoritar
maghiară au acces la educaţie, aceştia neavând uneori şcoli cu predare în limba română în
apropiere 281 , şi trebuind fie să înveţe limba maghiară 282 , fie să renunţe la şcoală. Subiectul a fost
tratat de mai multe publicaţii, şi la nivel local şi la nivel naţional.Un număr de 6 articole diferite
abordează tema şcolilor unde se vorbeşte numai limba maghiară, accentuând că este vorba despre o
formă de discriminare 283 a românilor din acele localităţi. Subiectul a fost prelat şi pentru a publica
materiale cu un ton anti-maghiar 284 , care prezintă o Românie în care maghiarii deţin puterea:
“Copiii români sunt obligați să facă școala în limba maghiară acolo unde sunt mai mulți elevi de
etnie maghiară. Clădirile statului român din marile orașe din Transilvania devin pe bandă rulantă
școli maghiare, unele inaugurate chiar de premierul Ungariei.”Această stare de teamă este
alimentată şi de câteva decizii ale autorităţilor, care aparent au susţinut măsuri nepopulare cum ar fi
desfiinţarea unor şcoli în limba română 285 (mai multe astfel de cazuri) 286 sau segregarea pe criterii
etnice a unor şcoli 287 , ori înfiinţarea de noi instituţii de învăţământ numai în limba maghiară dar
finanţate din bugetul de stat 288 .Spre exemplu, ideea de a înfiinţa o universitate specială cu predare
în limba maghiară în Cluj-Napoca a stârnit ample reacţii negative 289 , ştirea fiind preluată de peste
10 surse.
Toate acestea par să confirme ideea că la baza neînţelegerilor stau jocuri politice 290 sau
incapacitate administrativă.
Faptul că nu există predare bilingvă în comunităţile predominant maghiare are efecte nefaste
asupra tuturor elevilor, etnicii maghiari având problemedin cauza necunoaşterii limbii române 291 ,
fapt care le limitează oportunităţile de angajare sau de înscriere la facultate 292 . Această situaţie
persistă în ciuda unor încercări de a familiariza copiii maghiari cu limba română în clasa
pregătitoare 293 şi a stârnit reacţii negative din partea unor părinţi supăraţi că mulţi copii educaţi
bilingv nu cunosc suficient de bine limba română încât să promoveze examenul de bacalaureat 294 .
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Reacţia autorităţilor a fost să ceară subiecte de limba română mai uşoare pentru elevii maghiari 295 ,
fapt care denotă o lipsă de înţelegere a problemelor de fond cu care se confruntă aceştia.
Cele mai multe articole care ţin de discriminarea elevilor români sau maghiari au la bază
incapacitatea autorităţilor de a oferi învăţământ bilingv de calitate acolo unde acesta este necesar.
Cu toate acestea, au existat şi opinii în favoarea unei segregări totale a învăţământului 296 ,
argumentându-se că predarea mixtă este de fapt o formă de discriminare, limba română devenind
primară, iar programa este centrată pe cultura şi istoria românească. Politicienii, însă, au argumentat
în favoarea învăţământului bilingv încă din clasa a doua 297 , ştire care a fost preluată de 11 surse.
Pe lângă aceasta, apar articole despre discriminareîn mediul preuniversitar, care vizează fie
notarea elevilor pe criterii etnice, fapt care afectează şansele lor la burse de studiu 298 , fie alocarea de
finanţare în mod preferenţial 299 , fie cazuri în care simboluri româneşti sunt refuzate în şcoli 300 sau
cele maghiare sunt impuse 301 . Şi aceste articole au un profund iz politic, remarcându-se discuţii
despre influenţa politicienilor la nivel local în ceea ce priveşte numiri pe funcţii 302 sau promovarea
predării în limba maghiară 303 , precum şi despre incapacitatea autorităţilor de a asigura condiţii
optime de învăţare minorităţilor etnice. Relevant în acest sens este cazul românilor din Ungaria,
care primesc ajutor mai mult simbolic din partea autorităţilor române dar consistent din partea celor
maghiare 304 , cazul părintelui maghiar care desfăşoară programe de educaţie pentru copii indiferent
de etnie, fără bani de la stat, 305 sau cazul studentei care a învins primăria Cluj-Napoca în instanţă şi
a obţinut marcaje bilingve la intrarea în oraş 306 .Cazurile de discriminare a elevilor şi studenţilor
maghiari 307 , deşi mai multe la număr 308 , au fost mai puţin prezente în presă, mai ales la nivel
regional. Cele mai multe au legătură cunivelul de cunoaştere a limbii române 309 .
Romi
Rezultatele acestei secţiuni au reieşit în urma analizei articolelor conţinând perechi de cuvinte
cheie cum ar fi: Romi/rromi+Facultate, Romi/rromi+Scoala, Romi/rromi+Student,
Romi/rromi+Studentă, Ţigani+Student, Ţigani+Studentă, Ţigani+Universitar, Ţigani+Universitate.
Din analiza articolelor despre romi reies multe cazuri individuale care arată că un rom la
facultate este o excepţie, nu o normalitate 310 . La fel ca în cazul maghiarilor, presa locală este
preocupată de subiect acolo unde vizează comunităţile din judeţul respectiv. Astfel, cele mai multe
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articole despre romi în sistemul de învăţământsunt în presa locală din judeţele unde numărul lor este
mare.
Situaţia nu este întâlnită numai în România ci în toată Europa, precum rezumă un articol:
„Situaţia educaţiei populaţiei rome din Europa de Est a fost şi este în continuare prezentată în culori
sumbre. Un studiu al anului 2010 spunea că unul din patru copii de etnie romă din întreaga Europă
este înscris în şcoala primară şi sub 1% dintre aceştia termină o facultate. Dorind să aflu ce îi
motivează pe cei 1% am mers în Bulgaria să cunosc tinerii romi care încearcă să iasă din cercul
vicios al prejudecăţii. Efortul tinerilor romi de a reuşi în viaţă este întâmpinat cu reacţii negative din
toate direcţiile. Părinţii le aduc aminte de tradiţiile ce trebuiesc respectate pentru a îi ţine aproape de
vatra familiei, împrejurările sociale le aduc aminte că nu sunt doriţi, angajatorii îi ocolesc prin
discriminare, iar entităţile guvernamentale eşuează în a le întinde mâna de ajutor de care au
nevoie” 311 .
În mediul universitar se simte cel mai mult faptul că studenţii romi sunt o raritate, cele mai
multe articole prezentând pe un ton neutru sau pozitiv prezenţa acestora în facultate. În total au fost
identificate mai mult de 10 articole care relatau poveşti de succes ale romilor înscrişi în facultate,
precum şi statistici care arată că numărul celor care termină cu succes liceul sau facultatea este în
creştere semnificativă 312 faţă de anii trecuţi.Chiar şi aşa, procentul celor care trec prin sistemul de
învăţământ rămâne mic, ducând la eforturi de a-i ţine pe aceştia cât mai mult în educaţie, inclusiv
prin locuri speciale la buget rezervate prin legislaţie lor 313 , locuri care rar se ocupă.Foarte multe
articole tratează tema locurilor pentru romi neocupate din diverse instituţii de învăţământ. Articolele
însă nu precizează şi motivele pentru care aceste locuri nu sunt ocupate, lăsând să se înţeleagă că
este strict o chestiune de voinţă 314 . Instituţiile par că îi acuză pe copiii romi că nu ocupă aceste
locuri 315 şi că neocuparea lor se face numai din lipsă de interes 316 ,existând inclusiv părerea că
incluziunea romilor este doar treaba societăţii civile, nu şi a autorităţilor 317 . Problemele nu se
limitează la educaţie, 65% dintre români considerând că în România există o problemă cu romii 318 .
Această atitudine se reflectă asupra tuturor grupurilor minoritare, inclusiv minorităţile sexuale,
persoanele cu dizabilităţi sau bolnavilor de HIV/SIDA 319
Majoritatea cazurilor de discrimnare punctuală se întâlnesc în preuniversitar. Acest lucru se
întâmplă din cauza numărului mai mare de etnici romi în preuniversitar, din cauza vulnerabilităţii
mai mari a copiilor precum şi din cauză că mulţi romi nu ajung la facultate.
Din articole nu reiese faptul că autorităţile duc în mod voit o politică discriminatorie la adresa
romilor, deşi percepţia negativă asupra grupului se regăseşte printre mulţi funcţionari publici 320 ,
inclusiv la nivel înalt 321 . De remarcat este cazul secretarului de stat Andras Kiraly, care a declarat
că nu şi-ar înscrie copilul la o şcoală unde sunt mulţi romi 322 , deşi el însuşi face parte dintr-o
minoritate etnică iar partidul său susţine o platformă de antidiscriminare şi respectare a drepturilor
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minorităţilor. Acest caz a fost preluat de peste 30 de surse însă, în mod surprinzător, C.N.C.D. a
considerat că afirmaţiile sale nu erau discriminatorii 323 .
În schimb, autorităţile par să ignore problemele acestui grup, fie că este vorba de politici de
incluziune, mai ales în sistemul de învăţământ 324 , fie că este vorba de sesizări venite din partea altor
cetăţeni 325 . De fapt, din materialele studiate reiese că autorităţile sunt atente la romi numai când este
vorba de scandaluri 326 sau de jocuri politice. Relevant în acest sens este anunţul guvernului
Ungureanu de a înfiinţa un liceu cu predare în limba romani.Această decizie a fost contestată chiar
de către deputatul de etnie romă, Mădălin Voicu, care a lăsat să se înţeleagă că anunţul a avut
caracter strict politic, pentru a dilua subiectul UMF Târgu Mureş 327 . Conform spuselor sale, un
liceu cu predare în romani ar fi o formă de segregare, în timp ce romii doresc de fapt integrare.
Atitudinea autorităţilor române a atras critici inclusiv din partea Consiliului Europei 328 , care a
reclamat faptul că inclusiv preşedintele ţării a făcut „un anumit număr de afirmaţii defăimătoare la
adresa comunităţii rome” 329 , deşi atitudinea acestuia a devenit mai moderată în ultimii ani de
mandat 330 . Peste 20 de surse naţionale şi locale au preluat aceste critici ale Consiliului.
Majoritatea articolelor prezintă locurile speciale pentru romi ca fiind o favorizare greşită sau
nedreaptă. Persoanele care intră pe locurile speciale se simt discriminate, atât de colectiv cât şi de
profesori. Există cazuri în care acestora li se spune chiar pe faţă: “Voi aştia care ştiţi cum aţi intrat
nu veţi face faţă şi veţi abandona liceul. Nu aţi venit pe merit şi asta se va reflecta în activitatea
voastră” 331 .Există şi cazuri în care faptul de a fi rom duce automat la închiderea unor portiţe spre
un trai mai bun, cum a fost cazul studentului respins la şcoala de ofiţeri în ciuda punctajului maxim
obţinut la admitere 332 . Un alt exemplu de discriminare vine din Otaci, unde elevii romi învăţau în
clase speciale, la cererea celorlalţi părinţi 333 . De aceea există mulţi tineri romi care nu-şi declară
etnia şi refuză locurile speciale 334 , înscriindu-se pe locurile normale 335 .
În ciuda acestor dificultăţi, numărul tinerilor romi care au absolvit o facultate s-a dublat în
ultimii nouă ani, arată Romani CRISS, într-un comunicat remis redacţiei. Conform datelor
recensământului din 2011, la nivel naţional, de două ori mai mulţi romi au absolvit cursuri
universitare faţă de 2002 (14% faţă de 7%) 336 deşi tot rămân grupul cu cea mai mare rată de
analfabetism din ţară 337 . Subiectul analfabetismului pe etnii a fost preluat de mai multe publicaţii.
Rata de analfabetism este strâns legată de abandonul şcolar(ajuns la 17,3% în 2013, printre cel mai
ridicat din UE 338 ), la rândul său cauzat de sărăcie 339 , ducând la un cerc vicios din care puţini
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reuşesc să scape şi numai cu mari eforturi 340 . Cele mai multe astfel de cazuri apar în presa locală,
fiind rar preluate la nivel naţional.
Un alt subiect întâlnit des este cel al adeverinţelor care atestă apartenenţa la etnia romă. S-au
găsit articole atât despre organizaţiile care dau astfel de adeverinţe 341 cât şi despre problemele cu
acestea 342. Articolele din ultima categorie arată probelemele cu locurile pentru romi, şi întăresc
percepţia generală că aceste locuri nu sunt necesare. Spre exemplu, un reporter “Adevărul” a
încercat să obţină adeverinţă de rom pentru înscrierile la facultate. A reuşit cu uşurinţă şi a
demonstrat că nu sunt necesare acte doveditoare şi că aceste locuri pot fi uşor accesate de români,
nefiind o soluţie atât de practică şi folositoare pentru comunitatea romă. Tonul articolului este
neutru. Povestea a fost preluată şi de alte publicaţii iar cazul a stârnit reacţii ale comunităţii rome,
care a cerut să nu mai intre „impostori” pe locurile rezervate pentru ei 343 . Urmare a scandalului, sau luat o serie de măsuri pentru prevenirea şi depistarea unor eventuale abuzuri344 .
Printre rezultatele noastre apar multe interviuri sau poveşti personale ale romilor care fie s-au
realizat din punct de vedere profesional 345 , ajungând chiar politicieni de succes 346 , fie se confruntă
cu probleme grave şi răspândite în comunităţile de romi 347 .
Se remarcă o discrepanţă între “romi educaţi” şi “ţigani”. În primul rând articolele care prezintă
cazurile tinerilor studenţi romi menţionează, aproape în totalitate, că aceşti tineri sunt excepţii 348 , că
se poate şi aşa, dacă există dorinţă etc. Se creează impresia că tinerii romi educaţi sunt intrisec
diferiţi de restul etniei 349 , păstrându-se stereotipuri încă răspândite despre acest grup 350 . Unele
articole chiar prezintă stereotipiile ca fiind consecinţe fireşti ale lipse de educaţie 351 . Acest lucru nu
schimbă preconcepţiile rasiste şi creează impresia că etnicii romi nu pot fi acceptaţi în societate
decât prin asimilare 352 . Inclusiv articole cu un ton în general pozitiv ajung să conţină stereotipuri
care perpetuează percepţia negativă asupra romilor. Un exemplu este materialul despre o profesoară
de etnie romă care se implica în reducerea abandonului şcolar, articol care începe cu „Rromii rămân
un subiect foarte sensibil în ţara noastră, atât pentru modul de viaţă al majorităţii acestora care
este total anormal pentru secolul XXI…” 353 .
Există, însă, şi articole care vorbesc despre o integrare fără renunţare la cultura proprie, care
întrezăresc o incluziune responsabilă, păstrând sentimentul de mândrie al etnicilor 354 . În ciuda
numărului mare de articole despre discriminarea romilor şi a numărului de persoane care compun
acest grup, articolele studiate conţineau foarte puţine luări de poziţie a formaţiunilor politice menite
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să le reprezinte interesele 355 . Deşi Partida Romilor „Pro-Europa” menţionează educaţia ca
principală prioritate 356 şi susţine educaţia elevilor romi 357 ,forţa politică a acesteia este slabă, semn
că, spre deosebire de maghiari, romii nu sunt activi în ceea ce priveşte procesul electoral sau, dacă
sunt, susţinerea lor merge către alte partide. Se poate ca această lipsă de reprezentare la nivel politic
să contribuie la perpetuarea discriminării comunităţii de romi din România.
Per total, se observă două tendinţe aparent contradictorii în ceea ce priveşte situaţia romilor în
sistemul de învăţământ. Pe de o parte, romii sunt încurajaţi să-şi trimită copiii la şcoală 358 şi să-i
încurajeze să meargă cât mai departe cu studiile 359 . Mai ales în mediul preuniversitar, articolele
prezintă diverse politici şi eforturi de a atrage şi menţine 360 elevii romi în şcoală şi de a-i susţine pe
parcurs 361 , inclusiv prin programe after-school 362 şi alte proiecte speciale 363 .Printre măsurile luate
se numără şi formarea de clase speciale, fapt care a fost văzut mai mult ca un act de discriminare
decât unul destinat ajutorării 364 .
Pe de altă parte, presa critică felul în care elevii romi abordează şcoala, precum şi pe părinţii
acestora, prin articole cu nuanţe mai mult sau mai puţin stridente de rasism. Deşi acestea
semnalează situaţii concrete, cum ar fi vârsta fragedă la care se căsătoresc unele fete (motiv de
abandon şcolar) 365 , titlurile spectaculoase şi opiniile citate conţin mesaje care etichetează în mod
negativ întregul grup. Un exemplu este articolul intitulat „Şcolile în care preponderenţi sunt elevii
de etnie rromă, campioane la chiul” 366 în care apare declaraţia că „Problema rromilor este
europeană. Dacă noi nu culturalizăm această etnie prin şcolarizare, vă spun că va fi rău!”. Deşi
problema absenteismului şi abandonului şcolar afectează toate comunităţile din România, cu
precădere cele sărace, romii sunt prezentaţi ca un caz aparte 367 şi exemplu de indezirabili 368 .
În ciuda percepţiei negative, atenţie deosebită au primit programele de integrare a romilor în
societate şi cele de reducere ale abandonului şcolar. Exemplu de bună practică se poate vedea la
Universitatea Babeș-Bolyai, unde 8 profesori universitari urmează un curs despre discriminare 369 .
Aceste lucru arată faptul că există deschidere din partea universităţii şi este cu atât mai important cu
cât are loc într-un oraş unde există mai multe etnii şi tensiunii etnice. Din analiza articolelor reies
mai multe inițiative destinate romilor, referitoare la educaţie (cum ar fi predarea istoriei romilor în
şcoli 370 ) sau integrarea pe piaţa muncii 371 se vede că cele mai multe proiecte pentru integrarea
romilor sau reducerea abandonului şcolar au finanţare externă 372 , fie de la Uniunea Europeană 373 ,
355
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fie din alte surse 374 , autorităţile române fiind, adesea, ineficiente sau fără posibilitatea de a derula
proiecte de calitate sau a veni cu soluţii eficace 375 în domeniul educaţiei. Un exemplu clar este cazul
părinţilor care îşi fac vize de flotant pentru a avea mai multe şanse să-şi înscrie copilul la o şcoală
mai bună. Tonul este neutru, povestea a fost dezvoltată de mai multe ziare şi site-uri. Astfel se arata
diferenţa pe cartiere şi zone ale oraşului, calitatea învăţământului nefiind uniformă. Mai mult
success se pare că au avut organizaţiile non-guvernamentale 376 , care se preocupă de nondiscriminare 377 .
LGBTQ
Pentru a identifica eventuale cazuri de discriminare în mediul universitar cu care se confruntă
comunitatea LGBTQ au fost efectuate căutări utilizând combinații de cuvinte cheie precum:
homosexual, lesbiană, homofob, facultate, student,studentă,școală, universitar, universitate și
LGBTQ. Din aceste căutări au rezultat foarte puţine materiale şi aproape niciunul relevant. Adesea,
din monitorizarea prin cuvinte cheie precum lesbiană rezultau subiecte de scandal şi presă tabloidă,
respectiv ştiri mondene despre vedete, adesea străine, care nu aveau nicio legătură cu mediul
universitar. În câteva cazuri au fost relatate poveşti de dragoste ale unor cupluri gay.
În rarele momente când au fost întâlnite astfel de materiale, acestea se refereau doar la mediul
universitar (nu şi preuniversitar). Singurul eveniment de presă din această categorie care se referea
la învăţământul preuniversitar nu era un caz de discriminare per se, ci despre scandalul din Liceul
George Coşbuc 378 , în care un părinte a reclamat în presă activităţile de informare cu privire la
comunitatea LGBTQ drept propagandă homosexuală. Reacţiile elevilor la acest scandal au fost de
susţinere a iniţiativelor de informare. Un alt articol descoperit relata în mod obiectiv faptul că trei
şcoli urmau să sărbătorească gay pride 379 .
Singurele cazuri semnalate în presă au fost cele a doi studenţi. Niciunul dintre ei însă nu afirmă
că ar fi homosexual, ci că discriminarea s-ar datora unei impresii greşite. Într-unul dintre cazuri, un
student de la Conservator 380 consideră că a fost discriminat de către un lector pentru că acesta îl
credea homosexual. În celălalt caz, un student de la teologie susţinea că a fost exmatriculat pentru
că a refuzat să se angajeze în acte homosexuale. 381 Presa locală relatează cazul unei studente care s-a
sinucis din dragoste pentru o altă femeie 382 . Tonul este neutru, însă articolul nu tratează un caz de
discriminare.
Majoritatea articolelor din această categorie aveau un caracter homofob 383 , considerându-se că
acţiunile de informare şi educare despre minorităţi sexuale reprezintă forme de propagandă.
Relevantă în acest sens este o scrisoare deschisă adresată Guvernului prin care se cere să nu se mai
organizeze campanii de informare despre minorităţile sexuale şi drepturile acestora 384 .Faptul că
printre semnatarii acesteia se numără şi profesori din mediul universitar și preuniversitar
evidențiază poziția acestora cu privire la alte identități de gen sau sexuale decât cele tradiționale.
Deşi nu se cunosc multe cazuri de discriminare pe criterii de orientare sexuală în şcoli sau
universităţi, reacţiile virulente faţă de campaniile de informare şi sporire a gradului de toleranţă
indică faptul că instituţiile de învăţământ sunt departe de a fi tolerante.
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Deși cercetarea a evidențiat un singur caz care poate fi considerat discurs homofob,un alt articol
identificat precizează că România este al cincilea stat din UE la capitolul discriminare a comunității
LGBT 385 . Din acest motiv, putem concluziona că există cazuri multe de discriminare, poate chiar în
mediul universitar sau preuniversitar, care nu apar în presă, acest lucru fiind în sine o formă de
discriminare. Faptul că două din trei persoane gay îşi ascund orientarea sexuală 386 atestă nu numai
teama, adesea întemeiată, de a recunoaşte acest aspect al vieţii lor, dar şi faptul că şcoala – unde cei
mai mulţi îşi descoperă înclinaţiile –este un mediu adesea intolerant, precum şi faptul că ar exista
mult mai multe cazuri de discriminare pe criterii de orientare sexuală dacă orientările tuturor s-ar
cunoaşte.
Persoane cu dizabilităţi
Perechi de cuvinte precum Handicap/Dizabilitate+Universitate, Handicap/Dizabilitate+Scoala
etc. au relevat mai multe cazuri şi cauze de discriminare care vizează persoanele cu dizabilităţi.Din
surse naţionale aflăm că numai 4% dintre cei peste 600.000 de români cu dizabilităţi fizice au loc de
muncă 387 . Acest tablou prezintă situaţia de fond din România, în care un handicap duce adesea la
pierderea din start a multor oportunităţi. Cu toate acestea, majoritatea cazurilor de discrimnare
descoperite privesc persoanele cu handicap psihic.
Cele mai multe cazuri de discriminare se întâlnesc în mediul preuniversitar. Acest lucru se poate
explica prin faptul că puţine persoane cu dizabilităţi ajung în mediul universitar, inclusiv din cauza
condiţiilor din mediul preuniversitar. Se observă din partea autorităţiilor tendinţa de a trimite toţi
copiii la şcoli speciale în grupe mixte, indiferent de dizabilitate, de regulă din lipsă de personal
specializat.
Cele mai multe subiecte din mediul universitar prezintă deci situaţii individuale de persoane cu
dizabilităţii care au reuşit să ajungă la facultate dincolo de obstacolele inerente, devenind astfel un
caz excepţional 388 . Astfel se sugerează că un student cu dizabilităţii este o excepţie, nu o
normalitate 389 .
Un astfel caz a fost cel al unui băieţel cu autism din Galaţi 390 , despre care părinţii afirmă că este
terorizat de educatoarea de la gradiniţă şi că „atitudinea acesteia nu a putut fi schimbată nici măcar
după intervenţia directoarei Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE)
Galaţi şi a psihologului instituţiei”. Tatăl copilului a mai afirmat şi că „într-o zi copilul a fost obligat
să stea acasă, ca o pedeapsă la adresa [sa] ca părinte”.
Acelaşi articol relatează şi situaţia unui alt copil cu autism, care, conform autorului, „nu se
confruntă cu aceste discriminări, dar nu datorită binevoinţei cadrelor didactice, ci pentru că acesta
nici măcar nu a fost primit la grădiniţă”. Este evident însă că negarea accesului la educaţie este în
sine o faptă de discriminare. Se mai preciează în articol că mama baiatului în cauză „a asigurat-o pe
educatoare că, deşi copilul are autism atipic‚ se lucreaza cu el, execută comenzi simple şi foloseşte
limbaj nonverbal” însă, deşi parinţilor li s-a spus iniţial că băiatul lor va fi acceptat la grădiniţă,
acest lucru nu a fost posibil „invocându-se faptul că nu mai sunt locuri”.
În cele din urmă, articolul citează pe reprezentantul unei organizaţii non-guvernamentale care
activează în domeniu şi care susţine că aceste cazuri nu sunt unice în România, fiind luate în
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evidenţă sute de astfel de situaţii. Aceeaşi sursă afirmă că discriminarea copiilor cu dizabilităţi
psihice este „un fenomen care se manifestă, din păcate, la nivel naţional, atât în mediul rural, cât şi
în cel urban. Deşi România este semnatara unor acte normative internaţionale care reglementează
clar dreptul la educaţie al copiilor cu dizabilitati, [...], acestea rămân numai declaraţii formale ale
factorilor de decizie”.
Multe dintre articole relatează cazuri privind copii sau tineri care suferă de Sindromul Down.
Un exemplu este cazul unei fete de 7 ani care suferea de această afecţiune 391 şi care s-a născut cu o
malformaţie cardiacă, ce a generat ulterior efecte negative asupra limbajului. Aceasta „nu a fost
primită la nicio grădiniţă şi nici la şcoală [...] pentru că nu vorbeşte. Legile permit învăţământul
specializat, dar în realitate se creează o atitudine de respingere, ţi se pun piedici. Şi oameni cu un
grad înalt de educaţie, de la care nu te aştepţi, sunt plini de prejudecăţi”, a declarat mama acesteia.
Din articol reiese că terapiile private costisitoare sunt singura soluţie viabilă pentru aceşti tineri.
Conform relatărilor părinţilor citaţi în articol, în “şcolile speciale care există în fiecare sector sunt
puşi laolaltă copii cu vârste diferite şi cu afecţiuni diferite pentru care există o singură educatoare:
copii care nu văd, copii care nu au membre, cu paralizii cerebrale, cu autism”. În aceste condiţii,
chiar şi cei care ar avea o şansă de recuperare din punct de vedere medical, nu beneficiază de
asistenţa şi educaţia corespunzătoare.
Există şi situaţii în care tinerii cu dizabilităţi reuşeşc să depăşească aceste obstacole structurale
şi să termine o facultate, obţinând, într-un caz, şi un post în domeniu. A fost cazul lui Mario 392 , un
tânăr care“suferea de un anumit retard intelectual, vizibil în fapte, gestică, exprimare şi chiar în
dinamica aparatului său locomotor”. Conform articolului, aceasta provenea dintr-o „familie de
intelectuali străluciţi”, care nu voia să accepte că copilul ar fi avut “nevoi speciale” şi nu considerau
că termeni precum “dizabilitate”, “diferenţă” sau “unicitate” îl caracterizează. Ca urmare a
determinării şi resurselor de care dispuneau părinţii tânărului, precum şi datorită simpatiei de care
se bucura, adolescentul a fost sprijinit de profesori şi de autorităţi să promoveze „şcoli de prima
mână”. Acesta a absolvit ulterior şi cursurile Facultăţii de Istorie („domeniu pe care tatăl băiatului îl
aprofundase, la rându-i, cu brio. Vechii amici se aflau încă pe baricade şi cu toţii se dădură peste
cap pentru a facilita intrarea, în mecanismul academic, a simpaticului studios”), în ciuda
problemelor psihice. După cum reiese clar din articol, progresul academic al lui Mario este o
excepţie cu totul specială şi se datorează efortului individual al familiei acestuia, şi a relaţiei
personalizate a acesteia cu mediul educaţional şi cu factorii de decizie în universitate.
În ceea ce priveşte mediul preuniversitar, presa locală şi naţională sunt ambele preocupate cu
expunerea cazurilor de abuz faţă de copiii cu dizabilităţi şi promovarea integrării acestora în
societate. Din 12 cazuri semnalate în România, 6 sunt preocupate de copii cu care nu au fost primiţi
la şcoală sau la grădiniţă din cauza dizabilităţilor (5 cazuri referindu-se la sindromul Down şi unul
la handicap locomotor). Alte trei articole se referă la alte probleme cu care se confruntă copiii cu
dizabilităţi, precum dislexie în sistemul de învăţământ 393 , ajutor de la stat de un leu pentru un copil
cu sindrom Down 394 sau dispariţia claselor speciale 395 .
Spre deosebire de minorităţile etnice sau sexuale, persoanele cu dizabilităţi sunt privite în mod
pozitiv în presa locală, existând diferite publicaţii care promovează activităţile de integrare a
acestora în societate şi pe piaţa muncii în general 396 . Şi aici, însă, succesul celor cu dizabilităţi este
privit mai mult ca excepţie decât ca regulă 397 , indicând că principala aşteptare este ca aceştia să
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eşueze sau, şi mai grav, să nici nu primească şansa de a se afirma. Atât la nivel local cât şi la nivel
naţional se pune problema discriminării acestor grupuri prin lipsa unor politici eficace de integrare,
prin lipsa resurselor pentru educarea şi instruirea celor cu nevoi speciale, precum şi prin refuzul de
a-i angaja, în ciuda competenţelor.
Alte minorităţi
Au existat puţine cazuri în presă privind alte minorităţi decât maghiari şi romi. Acest lucru se
datorează în parte numărului lor mic dar şi din cauza interesului scăzut din partea presei. Din cauza
numărului mare de grupuri etnice din România, căutările au folosit termeni generali precum
minorităţi+scoala, etnie+universitate şi altele.
Cel mai raportat caz a fost cel al lipsei manualelor pentru minorităţile etnice în sistemul
preuniversitar, acesta apărând în aproximativ 8 surse 398 . Se remarcă astfel o tendinţă a autorităţilor
de a ignora alte minorităţi, cu excepţia cazurilor în care acestea se găsesc în centrul unor
controverse, cum a fost cazul într-un liceu Bucureşti, unde elevi români s-au declarat germani
pentru a se putea înscrie la Colegiul Goethe 399 .
Există discriminări şi pentru studenţii străini care au venit să studieze în România. Pe lângă
discriminări în societate, ei se întâlnesc şi cu discriminări la facultate, unde, deşi plătesc taxe foarte
mari pentru studii, documentele emise de universitate, inclusiv contractele, sunt în limba română,
astfel nefiindu-le recunoscute studiile peste hotare 400 . Un caz izolat s-a petrecut la Universitatea de
Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, unde unei persoane de culoare i-a fost
refuzată cererea pentru cămin pe motiv că era singura persoana ”străină” 401 .Toate aceste lucruri
arată un dezinteres al statutului şi creează impresia că nu există alte minorităţi decât romii şi
maghiarii, iar persoanele de altă etnie se simt abandonate de stat.
Singurul articol care se abate de la un ton neutru este unul care prezintă o întâmplare de la
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în care studenţi din Republica Moldova, printre cei
din Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria, s-au considerat discriminaţi, fiind
nevoiţi să dea un ”Examen de evaluare a cunoştinţelor de limbă română” 402 .
Deşi comunităţile de ucraineni şi germani sunt următoarele ca mărime şi mai numeroase decât
cele de turci, nu au existat articole legate de acestea şi nici de altele precum ruşi şi lipoveni, sârbi,
slovaci, sau bulgari. Evreii apar menţionaţi într-un celebru caz al C.N.C.D., care a sancţionat
difuzarea unui colind în care aceştia erau menţionaţi în mod considerat astăzi peiorativ 403 .Singura
menţiune a comunităţii armeneşti vine sub forma unei laude a performanţei unei eleve care s-a
remarcat prin talent muzical şi a fost răsplătită cu o vioară de către misiunea diplomatică a
Gambiei 404 .
Pe lângă discriminare pe criterii etnice, mai apare problema celei religioase, cu precădere în
ceea ce priveşte predarea religiei în şcoli. Dincolo de părerile pro sau contra prezenţei religiei ca
materie în programa şcolară 405 , situaţia de fapt este prezentată ca discriminatorie faţă de orice alt
cult cu excepţia celui creştin ortodox. În ciuda faptului că aproximativ 20% dintre români se declară
de altă credinţă, autorităţile române nu par preocupate de a le asigura acestora educaţie religioasă
adecvată 406 . Astfel, catolicii, musulmanii sau evreii din România nu beneficiază de profesori
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calificaţi sau de manuale. 407 Într-un alt caz Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a decis ca orele
de religie islamică să nu se mai predea în şcolile constănţene, iar orele de limba turcă să fie
înjumătăţite, acest fapt nemulţumind comunitatea musulmană 408 .
Hărţuire
articolelor
despre
hărţuire
(Hărţuire+Facultate,
Hărţuire+Studenta,
Majoritatea
Hărţuire+Universitar, Hărţuire+Universitate) prezintă cazurile unor profesori care au hărţuit sexual
studente. Profesorii au de obicei o atitudine de negare a vinovăţiei lor sau a faptei în sine, sau de
neînțelegere a acesteia, care nu este atât de gravă în ochii lor 409 . În toate cazurile de hărţuire
relatate, cel care hărţuieşte este într-o poziţie de putere şi este bărbat.
Se prezintă mai mult cazuri de hărţuire sexuală, dar apare şi un caz de hărţuire verbală 410 . Sunt
de remarcat cazul doctorandei de la Universitatea Bucureşti care şi-a acuzat profesorul de hărţuire
sexuală 411 , caz despre care s-au scris câteva zeci de articole, preluate de mai multe surse. Aceasta a
susţinul că profesorul de la Facultatea de Istorie ar fi încercat să o sărute forţat după terminarea unui
examen. Când a rămas singură în clasă cu acesta, profesorul a început să-i adreseze cuvinte
nepotrivite şi „chiar să o îmbrăţişeze şi să o sărute forţat”. Victima a trimis şi o scrisoare rectorului
universităţii în care a descris această întâmplare. Tonul este în general neutru, însă unele articole se
arată indignate faţă de comportamentul hărţuitorului.
Cazurile apărute în presă sau chiar raportate oficial sunt mai puţine decât cele din realitate 412 .
Acest lucru se datorează presiunilor pe care le întâlnesc victimele de a nu vorbi despre faptă,
bagatelizării unor anumite limbaje (în cazul hărţuirii verbale) 413 , fricii victimei că un proces i-ar
afecta traseul profesional etc.
În majoritatea cazurilor, abuzurile sunt de lungă durată şi victima nu apelează la ajutor decât
atunci când simte că agresorul nu se va opri şi că traseul profesional şi viaţa privată îi sunt mai
puternic afectate de acest comportament decât de un eventual proces şi de mediatizarea aferentă. În
majoritatea cazurilor victima încearcă iniţial să ignore acest comportament 414 .
Printre rezultatele obţinute apare şi cazul de viol al unei studente, fapt care nu s-a petrecut în
incinta facultăţii, ci pe drumul de întoarcere de la o petrecere unde agresorul a consumat mult
alcool 415 . Din articol reiese că acesta era coleg de facultate cu victima. Ştirea a fost preluată de încă
o sursă.
Alt caz de hărţuire vizează un student aflat la un centru de tip familial, bănuit că ar fi exercitat
presiuni sexuale asupra unui minor de 11 ani de la acelaşi centru 416 .Articolul indică probleme şi
conflicte în instanţă mai vechi între presupusul agresor şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţie a Copilului Maramureş, autoritate care a investigat cazul respectiv. Deşi se menţionează
că suspectul era student, acest lucru nu pare să aibă vreo legătură cu presupusa faptă.
Tema hărţuirii este abordată într-un ziar de tiraj naţional, sublinindu-se faptul că legislaţia din
România nu consideră hărţuirea stradală ca fiind o formă de hărţuire sexuală, nefiind prin urmare
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pedepsită. Astfel, în martie 2012 a fost mediatizat un miting la Universitate, în sensul conştientizării
"hărţuirii stradale" drept formă a hărţuirii sancţionabilă 417 .
Discurs ofensator sau instigator la ură
Cazurile care conţin discurs făţiş instigator la ură sunt rare şi provin în mare parte din surse de
ştiri locale sau de opinie. Puţine se referă strict la mediul academic iar, atunci când o fac, discursul
de regulă se mută rapid la subiecte mai generale. Spre exemplu, de la situaţia de şcolarizare a
romilor se ajunge rapid la tradiţiile acestora şi la stereotipuri care ar explica, în opinia autorilor,
condiţia comunităţilor vizate 418 . Adesea, cazuri singulare sunt oferite ca exemplu general pentru
întreaga etnie:
„In aceasta iarnă, romii din Buciumi si Bogdana au luat cu asalt afumătorile sătenilor, în speță
ale celor bătrâni sau singuri, furând toată carnea si slănina aflate la afumat. Despre camatarii din
Jibou, care isi jecmaneau semenii nevoiasi am scris episoade intregi, am scris si despre romul care
si-a obligat concubina sa-si vanda copilul, am scris si despre cele doua „gagici” care l-au usurat pe
Vasile din Jac de 15 milioane de lei. Si zilnic s-ar putea scrie despre faradelegile savarsite de
romi.” 419
În unele cazuri, discursul ţinteşte nu numai comunitatea minoritară ci şi autorităţile pentru „lipsă
de măsuri”sau toleranţă ori corectitudine politică percepută ca ameninţare 420 .Deşi asemenea păreri
critică şi atacă de-a dreptul minoritatea romă, lipseşte cu desăvârşire vreo propunere de reacţie
alternativă. Cu alte cuvinte, autorii se mulţumesc să-i atace verbal pe romi, fără a preciza măsuri
concrete de urmat pentru rezolvarea problemelor semnalate.
Un studiu despre discursul instigator la ură relevă că cele mai multe astfel de cazuri vizează
romii sau comunitatea LGBT 421 , fapt ce reiese şi din observaţiile noastre. În acelaşi timp,
categoriile cele mai discriminate sunt persoanele infectate cu HIV/SIDA, romii şi persoanele cu
dizabilităţi 422 . Se observă, deci, că grupurile cele mai discriminate sunt, cu excepţia romilor, ferite
de discurs instigator, lucru de altfel explicabil prin faptul că vulnerabilitatea lor este una biologică şi
nu una care poate aduce atingeri identităţii româneşti, aşa cum este ea astăzi înţeleasă. Anumite
publicaţii se remarcă prin conţinutul vădit naţionalist, cum ar fi Monitorul de Suceava sau
NapocaNews, acesta din urmă folosind o abundenţă de termeni manipulativi în textele lor, cum ar fi
„agendă anti-românească” 423 , „Români” scris cu majusculă sau fraze de genul „E tot mai clar că pe
aştia nu-i mai satură Dumnezeu şi tot mai clar că ne iau de proşti” 424 .
La nivel naţional, cele mai răspândite articole care conţin discurs discriminatoriu sau instigator
la ură se referă la măsuri aprobate de autorităţi în ceea ce priveşte educaţia minorităţii maghiare.
Concret, Universitatea Sapientia a fost ţinta multor atacuri, mai ales din cauza posibilităţii de a o
finanţa din bugetul de stat 425 .În ciuda criticilor aduse, C.N.C.D. a decis că discursul privind
autonomia ţinutului secuiesc ţine de libertatea de exprimare iar sancţionarea sa ar reprezenta o
formă de discriminare 426 .
Legat de minorităţile sexuale, se remarcă opoziţia unor publicaţii faţă de educarea tinerilor în
spiritul toleranţei. ASCOR, de exemplu, vorbeşte despre „promovarea homosexualităţii” şi se
417
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foloseşte de referinţe biblice în argumentaţia sa 427 iar cazul nu este singular, existând un interviu cu
un student, membru al Asociaţiei Părinţilor pentru o Educaţie Sănătoasă, care descrie această
opoziţie ca fiind un „război” 428 . Critica informării cu privire la comunitatea LGBT conţine elemente
deloc subtile de instigare la ură, mai ales faţă de homosexuali sau cei care susţin drepturile acestora,
însă este posibil ca aceste manifestări sau exprimări să fie mai des întâlnite în viaţa de zi cu zi din
universităţi dar fără să fie subiect pentru mass-media.
Raportarea și soluționarea cazurilor de discriminare
Celor mai multe articole despre cazuri de discriminare le lipsesc informaţii despre soluţiile sau
sancţiunile date. Anul 2013 a fost în mod special remarcabil din cauza numărului mare de amenzi şi
de sesizări adresate C.N.C.D. 429 . Cele mai multe sesizări şi amenzi au vizat cazuri de discriminare
pe criterii de categorie socială (414 petiţii şi 37 de amenzi) sau de etnie (66 şi 14) şi naţionalitate
(61 şi 15), cu precădere referitoare la angajare. Un caz din mediul academic se referă la o şcoală
generală din Bucureşti care a fost amendată pentru încercarea de a forma o „clasă de elită” prin
concurs. În mediul universitar se remarcă amenda primită de Universitatea de Vest din Timişoara,
acuzată de discriminare după ce aceasta ar fi concediat un profesor pentru publicarea unui articol
despre o datorie a Germaniei faţă de România. Tonul este neutru iar subiectul a mai fost abordat în
presă într-un alt articol.
Cazul de la Colegiul Goethe a stârnit reacţii din partea preşedintelui C.N.C.D., care a declarat că
stabilirea etniei trebuie făcută altfel decât numai printr-o declaraţie pe proprie răspundere 430 . Ca în
multe alte cazuri, finalul acestei probleme nu apare printre rezultatele căutării, însă evidenţiază
lacunele existente la nivelul autorităţilor publice în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea
discriminării.
De remarcat că, deşi cele mai multe petiţii înaintate C.N.C.D. se referă la cazuri de discriminare
pe criterii de categorie socială, numărul cazurilor de acest fel prezentate în presă este foarte mic. Un
exemplu este un articol din presa locală în care se argumentează că se dau prea mulţi bani din
bugetul local pentru asistenţă socială 431 . Tonul este, deci, unul negativ la adresa celor săraci,
argumentul central fiind că asistenţa socială se poate lăsa în seama ONG-urilor în timp ce bugetul
local s-ar putea folosi mai bine pentru creşterea nivelului de trai. Cazurile de discriminare etnică au
alcătuit mult peste jumătate din totalul articolelor găsite, deşi sunt de peste şase ori mai puţine
semnalate la C.N.C.D. Acest lucru indică fie că multe cazuri de discriminare nu sunt raportate, fie
că există un fel de părtinire din partea presei(media bias) pentru cazuri de conflicte pe criterii etnice.
Ambele situaţii sunt grave: prima pentru că indică o necunoaştere a drepturilor sau o reticenţă în a
le exercita; a doua pentru că sprijină ideea unui substrat politic sau de altă natură în spatele cazurilor
relatate şi, implicit, o lipsă acută de interes pentru problemele categoriilor sociale defavorizate.
Printre alte cazuri relevante pentru discriminarea în mediul educațional, se remarcă un caz din
jurisprudenţa C.N.C.D. relevant pentru educația post-liceală preluat de mass-media este cel prin
care Ministerul Afacerilor Interne a fost amendat cu 1.000 de lei pentru discriminare indirectă, din
cauza condiţionării înscrierii în funcţie de înălţimea candidatului (femei - 165 cm / bărbaţi - 170
cm) la examenul de admitere la Şcoala de agenti de poliţie "Vasile Lascăr" din Câmpina. De
asemenea, cazul unui elev care a fost izolat de colegi ca pedeapsă pentru că s-a luat la bătaie cu un
coleg în recreaţie, care a fost semnalat Inspectoratului Şcolar Bucureşti şi Ministerului Educaţiei 432 .
Acest caz a evidențiat faptul că deşi asemenea pedepse sunt interzise prin lege 433 , măsurile pe care
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un profesor le poate lua pentru disciplinarea elevilor cu probleme de comportament la clasă nu sunt
specificate nicăieri, ceea ce lasă cale liberă spre cazuri noi de discriminare şi abuzuridin moment ce
fiecare şcoală şi fiecare profesor trebuie să improvizeze.
Este de remarcat și faptul că multe dintre speţele C.N.C.D. relatate de mass-media au fost
intentate de oficiali, profesori şi relativ puţine de către studenţi. Cu toate acestea, a existat cel puţin
un caz în care, acolo unde C.N.C.D. nu a luat măsuri considerate satisfăcătoare, s-a ajuns inclusiv la
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) 434 .
Exemple de bune practici
În cadrul monitorizării au fost identificare o serie de articole şi comunicate de presă referitoare
la proiect și iniţiative de combatere a abandonului școlar în cadrul unor grupuri vulnerabile, a
încurajării acestor tineri să urmeze o calificare, sau de descurajare a discriminării. Aceasta au fost
adesea parte din proiecte derulate de societatea civilă, uneori în parteneriat cu instituţii publice sau
cu corporații aflate în campanii de responsabilitate socială corporativă. Astfel de relatări au rezultat
cu precădere din căutări prin utilizarea perechilor de cuvinte cheie: etnie-scoala, romi/rromi-scoala,
romi/rromi-facultate, unguri-scoala, maghiari- scoala, minoritati-scoala, acces-scoală, accesuniversitate, acces-facultate.
Exemplele de bune practici identificate în cadrul acestei secțiuni pot fi încadrate în două
categorii principale. O primă categorie este cea a inițiativelor care au vizat combaterea abandonului
școlar în cadrul grupurilor defavorizate sau sprijinirea tinerilor romi să meargă la facultate. O altă
categorie, mai slab reprezentată, a fost cea a articolelor care prezentau proiecte de educație
interculturală și promovarea toleranței.
Un prim exemplu de bune practici din cadrul primei categorii, este proiectul derulat de Primăria
Sectorulului 6, în parteneriat cu Asociaţia pentru Cooperare Socială şi Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti, „Educaţia, o şansă pentru o viaţă mai bună!” . Acesta a fost implementat pe
o perioadă de trei luni în cartierele Giuleşti, Giuleşti Sârbi, Crângaşi, Ghencea, Militari şi Drumul
Taberei, din Bucureşi şi a vizat “facilitarea şi stimularea accesului tinerilor romi la sistemul
educaţional primar, liceal şi universitar, în vederea combaterii abandonului şcolar şi a excluziunii
educaţionale, în contextul promovării principalelor măsuri afirmative în domeniul educaţiei adresate
minorităţii rome”.
Pe 8 aprilie 2013, cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor autoriăţile judeţene din Baia Mare au
acordat premii pentru aproximativ “40 de elevi şi studenţi cu rezultate bune la învăţătură” precum şi
12 profesori „care au avut un rol important în educaţia tinerilor”. Autorul articolului menţionează
însă şi că: „Reprezentanţii romilor au decis să nu pună de data aceasta accent pe distracţie, ci pe
educaţie”, facând astfel apel la stereotipuri despre acest grup etnic .
Un alt proiect menit să încurajeze participare copiilor romi la educația primară şi la grădiniţă, a
fost derulat de Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei în municipiul Toplița, în perioada 20122013 . Inițiativa viza asigurarea unei mese calde pentru câteva zeci de elevi, însoțirea acestora pe
drumul spre școală, și oferirea unei educații elementare. În articol se menționa și că „Episcopia […]
derulează și alte proiecte de prevenire a abandonului școlar, asigurând îmbrăcăminte sau produse
alimentare pentru mai multe familii de români, romi sau maghiari din cele două județe.”
În cadrul unor inițiative de corporate social responsability KFC şi Pizza Hut au strâns fonduri
pentru copiii români care trăiesc în mediul rural, astfel încât aceştia să îşi poată continua studiile la
liceu. De asemenea, Ministerul Educaţiei Naţionale a organizat activităţi pentru sprijinirea tinerilor
cu dizabilităţi în găsirea unui loc de muncă.
Reprezentanții instituțiilor publice au participat de asemenea la inițiative de încurajare a elevilor
romi să își continue studiile adesea în parteneriat cu Partida Romilor sau diverse organizații nonguvernamentale. O astfel de cooperare este campania națională “Noi îți dăm recomandarea”
derulată de Asociația Partida Romilor Pro-Europa in parteneriat cu Inspectoratele Școlare din
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România începând din anul 2006. Această inițiativă “este cea mai amplă acțiune în domeniul
educației romilor din România [...] și ale cărei rezultate depășesc cifra de 30.000 de beneficiari.”
În cadrul ediției din 2013 a campaniei “Noi îți dăm recomandarea”, președintele Partidei
Romilor din județul Neamț și responsabil cu problemele minorităților în cadrul Inspectoratului
Școlar Județean au participat la serbarea de sfârșit de an a unei școlii cu elevi majoritatea de etnie
romă. În cadrul evenimentului elevii au primit, pe lângă diplome și felicitări, încurajarea de a-și
continua studiile. Cei doi le-au oferit părinților și elevilor informații despre procedura de înscriere la
liceu și despre faptul că se pot înscrie la admiterea la liceu sau la facultate pe locurile rezervate
pentru candidați de etnie romă.
Tot în cadrul inițiativei “Noi îți dăm recomandarea” din 2013 Partida Romilor a desfăşurat o
campanie de conștientizare în 41 de judeţe, pentru admiterea copiilor romi în şcoli, licee și facultăţi
pe locurile rezervate acestora . Campania a abordat problema neocupării locurilor pentru elevii și
studenții romi din motivul stigmatul asociat. Prin urmare, inițiativa a implicat atât tinerii cât și
părinții și profesorii explicând că este “necinstit ca atât unii profesori, cât şi unii părinţi să respingă
ideea apartenenţei la etnie, sau să sancţioneze apartenenţa la etnie, şi să împiedice copiii de a profita
de această şansă.” Reprezentanţii Partidei Romilor au mers „din casă în casă, din comunitate în
comunitate, din clasă în clasă”.
Astfel de evenimente în cadrul campaniei ”Noi îți dăm recomandarea” au avut loc și în Bacău ,
unde reprezentanții Partidei Romilor, sucursala județeană Bacău, împreună cu reprezentantul
Inspectoratului Școlar Județean și reprezentantul Biroului Județean pentru Romi, Instituția
Prefectului, au oferit consiliere elevilor romi. Tineri au fost sprijiniți în întocmirea dosarului pentru
admiterea la liceu și facultate. Reprezentanții campaniei s-au deplasat în școli generale, licee și
comunități.
Un eveniment similar de consiliere vocațională a fost organizat la finalul anului academic 20122013 și la Centrul de Tineret din Baia Mare. Evenimentul s-a adresat absolvenților de liceu de etnie
romă și a fost organizat de Asociația Tinerilor Romi „Young Roma” din Maramureș. În cadrul
întâlnirii tinerii au fost încurajați să își continue studiile, au fost îndrumați spre “diferite forme
educaționale în funcție de profilul lor de studiu și au primit informații despre facultățile și
specializările din cadrul Centrul Universitar Nord din Baia Mare de la secretarul comisiei de
admitere.
Proiecte precum "Școala te face mare" destinate absolvențilo de liceu de etnie romă au vizat de
asemenea încurajarea tinerilor din cadrul acestui grup să urmeze studii universitare. În cadrul
proiectului, reprezentanții Asociaţiei Credis „au mers în stradă pentru a le spune tinerilor ce
oportunităţi au.”
Un alt program care are a obiectiv facilitarea accesului tinerilor romi la educația universitară a
fost „Tutorat şi burse“. Acesta s-a adresat elevilor de etnie romă înscrişi în ultimul an de liceu și
absolvenților cu vârstă de până în 35 de ani care îşi doresc să devină medici. În cadrul acestei
inițiative 200 de tineri romi au beneficiat de sesiuni de pregătire gratuită la materiile pentru
admiterea la Medicină, de tabere de motivare şi de o bursă lunară în valoare de 500 de lei .
Un alt tip de inițiative identificate, care pot fi încadrate în cea de-a doua categorie, sunt cele care
contribuie la crearea unui mediu academic mai egalitar și sporirea toleranței pentru minorități,
identificate, au fost cele care vizau incurajarea schimburilor culturale.
Un astfel de proiect au fost cursurile naționale de vară intensive pentru limba rromani organizate
la Oradea în vara anului 2014 de Direcția pentru Minorități din cadrul Ministerul Educației
Naționale, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor, Fundația Ruhama și Colegiul Tehnic
Transilvania. Cursurile au avut două stagii, totalizând mai mult de 100 de absolvenți .
Un alt exemplu din această categorie este editarea, în anii care urmează a unor noi manuale
școlare pentru clasele întâi şi a II-a, care pun accentul, printre altele pe promovarea egalității și
diversității în școli: “elevii vor învăţa să nu facă deosebire de rasă, de religie, de etnie, handicap,
orietare sexuală, boală, inclusiv SIDA.”
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O abordare inovativă pentru promovarea educației interculurale și a toleranței a fost realizată de
o dirijoare din Australia, care a reuşit să aducă împreună în corul corul Superar 150 de copii
maghiari, români şi romi . Aceștia provin din trei școli diferite din judeţul Covasna, „Mihai
Viteazul“, „Mikes Kelemen“ și „Neri Fulop“ – cu predare în română, maghiară şi, respectiv,
romani. Prin intermediul muzicii, aceștia “învaţă să fie mai toleranţi unii cu ceilalţi şi să
interacţioneze în ciuda prejudecăţilor pe care le au părinţii lor.” Tânăra dirijoare a povestit că
procesul nu a fost unul ușor: “La început […] nu voiau să stea unii lângă ceilalţi. Am încercat să-i
aproprii prin diverse jocuri, dar nu a funcţionat. Nu voiau să dea mâna unii cu ceilalţi, nici nu
concepeau să facem un simplu cerc împreună. Totul s-a schimbat însă în momentul în care i-am pus
să cânte împreună. Astăzi, dacă se văd pe stradă, se salută. Limba lor comună este muzica.”
Un alt exemplu de succes, care combină sprijinirea accesului la educație al copiilor din medii
defavorizate cu promovarea schimburilor interculturale este Școala Gimnazială Viișoara, din județul
Cluj. Aceasta este “situată în mijlocul unei comunități rurale multietnice și multiculturale, care
include români, maghiari și romi”. "Din cei 500 elevi ai școlii 100 sunt romi, cu mari probleme
socio-economice”, a explicat directorul. În anul 2014 a obținut certificatul "Școală Europeană”
acordat în cadrul unei inițiative a Ministerului Educației, și a implementat numeroase proiectele
educative finanțate din bani europeni. Prin intermediul acestora, reprezentanții școlii și-au propus
îmbunătățirea procedeului educațional și sustinerea dezvoltării comunităților de romi din localitate
prin “dotarea grădiniței cu aparatură pentru ca cei 100 copii să poată servi masa gratuit la prânz și să
beneficieze apoi de sprijin în rezolvarea temelor”.
Un exemplu de bună practică este cel în care este evidenţiat faptul că drumul către toleranţă
începe odată cu înţelegerea diferenţelor, care presupune de multe ori o prezentare a firului istoric al
evenimentelor prin care a trecut o anumită comunitate. Astfel, cu ocazia celebrării de către
organizaţia ACCEPT a lunii istoriei LGBT (Lesbiene-Gay-Bisexuali-Trans), în februarie 2012, un
ziar cu tiraj naţional relatează 435 că mai multe instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar,
respective Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea Bucureşti, Facultatea de
Sociologie şi Asistenţă Socială şi Colegiul Naţional Bilingv "George Coşbuc" au găzduit trei
expoziţii documentare despre istoria recentă a comunităţii minorităţilor sexuale.
Promovarea dialogului şi a cooperării multiculturale, alături de dezvoltarea principiilor şi
valorilor democratice sunt deziderate urmărite printr-un anumit proiect organizat de Casa Corpului
Didactic din Bacău care a fost în 2012 iniţiatoarea anumitor cursuri desfăşurate la o şcoală
gimnazială din Bacău. Astfel, profesori şi educatori ai şcolilor care au şi elevi de etnie romă au
participat la un curs de formare continuă, intitulat “Originea rromilor – teorii, legende, fapte".
Cursul porneşte de la premisa că educaţia reprezintă cheia problemelor cu care se confruntă etnia
romă în România 436 .
Un proiect derulat de Universitatea "Al. I. Cuza" cu fonduri europene poate reprezenta un
exemplu de bună practică în vederea diminuării efectelor negative ale stereotipurilor de gen.
Întitulat „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de
şanse”, proiectul coordonat de universitatea ieşeană şi adresat în special experţilor sau a operatorilor
din mass-media, dar şi managerilor sau personalului angajat în administraţie în judeţele Moldovei,
presupune derularea de cursuri gratuite, în perioada februarie-mai 2013. 437
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http://www.romanialibera.ro/actualitate/proiecte-locale/luna-istoriei-lgbt--expozitii-documentare-la-fjsc--facultateade-sociologie-si-liceul-cosbuc-252489
436
http://www.evz.ro/cursuri-despre-rromi-pentru-profesori-si-educatori-970912.html
437
http://adevarul.ro/locale/iasi/diplome-antimisoginism-eliberate-universitatea-al-i-cuza-iasi1_51054a78aa73e8e04b4ba267/index.html
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IX. Concluzii
În urma analizei modului în care studenții percep discriminarea în mediul universitar
Discriminarea în mediul universitar este percepută ca fiind o problemă de aproximativ 20%
dintre studenți. Trebuie avuți în vedere însă factori precum subreprezentarea anumitor grupuri
vulnerabile în mediul universitar, precum și subiectivitatea studenților chestionați. De exemplu,
cercetarea a evidențiat faptul că respondenții sunt mult mai puțin toleranți decât declară. Deși
76,52% dintre studenți au declarat că se consideră toleranți în mare și foarte mare măsură, analiza
datelor cu privire la percepțiile și atitudinile acestora privind discriminarea evidențiază faptul că,
față de anumite grupuri minoritare, gradul de toleranță se reduce semnificativ.
Studiile universitare nu au un impact vizibil în modificarea părerii sau atitudinii acestora față de
persoanele din diverse grupuri defavorizate. Cel mult, studiile universitare și experiențele asociate
contribuie la fundamentarea percepției deja existente. Se poate observa că părerea formată anterior
(în baza unor experiențe personale, prin procesul educațional, prin intermediul mesajelor diseminate
de mass media, biserică, prieteni etc.) are tendințe de sedimentare la nivelul mentalului colectiv. Un
factor care are însă impact asupra modului în care studenții se raportează le grupurile minoritare
este interacțiunea directă și experiențele personale membri ai acestor grupuri.
Lipsa educației este considerată de către studenți principala sursă de intoleranță și atitudini
discriminatorii la nivel social. O altă sursă importantă este reprezentată de anturaj.
Un sfert dintre studenți declară că nu se simt confortabil în situația de a lucra în echipă cu un
coleg de altă etnie, religie, cu probleme medicale (inclusiv dizabilități fizice) sau de altă orientare
sexuală. Principalele patru categorii de persoane care generează cel mai ridicat grad de disconfort în
perspectiva desfășurării unor activități în echipă sunt persoanele infectate cu HIV/SIDA (46,73%),
persoanele de altă orientare sexuală (39,53%), persoanele de etnie romă (37,32%) și persoanele de
etnie maghiară (26,36%).
În perspectiva căsătoriei, se poate observa că studenții de etnie maghiară sunt mai receptivi la
ideea de a se căsători cu persoane aparținând unei alte etnii, religii sau având probleme medicale
decât studenții de etnie română. Conform rezultatelor studiului, doar 59,78% dintre studenții români
s-ar căsători cu o persoană de etnie maghiară, în timp ce 79,03% dintre studenții maghiari s-ar
căsători cu o persoană de etnie română.
De asemenea, studenții de religie romano-catolică sunt mai receptivi la ideea de a se căsători cu
persoane aparținând unei alte etnii, religii sau având probleme medicale decât studenții de religie
ortodoxă (58,89% dintre studenții ortodocși s-ar căsători cu o persoană de etnie maghiară, în timp
ce 85,11% dintre studenții romano-catolici s-ar căsători cu o persoană de etnie română).
Principalele categorii percepute de studenți ca fiind foarte discriminate sunt persoanele de altă
orientare sexuală (35,1%), persoanele infectate cu HIV/SIDA (35%) și persoanele de etnie romă
(31,1%).
Referindu-ne la mediul universitar, respondenții au identificat puține cazuri în care un cadru
didactic a tratat negativ sau a jignit un student pentru că face parte din una din categoriile
prezentate.
În ciuda procentelor mici înregistrate, se delimitează clar două categorii care au fost menționate
ca discriminate de către cadrele universitare: persoanele de etnie romă (8,64%) și persoanele de gen
feminin (8,31%). Este foarte posibil ca acest lucru să se datoreze faptului că alte minorități sunt
subreprezentate în mediul universitar sau că membrii acestora nu sunt ușor identificabili ca
aparținând unui grup minoritar/ vulnerabil. Principalul motiv al jignirii sau tratamentului negativ
din partea colegilor sau a reprezentanților din cadrul facultății/universității sunt caracteristicile
fizice.
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Numărul celor care au menționat existența unor cazuri de hărțuire, chiar dacă se înscrie în marja
de eroare a studiului, evidențiază faptul că principalele cazuri de hărțuire sunt determinate de reacția
colegilor (ex. comentarii neadecvate cu tentă sexuală, presiuni repetate pentru a accepta o relație
intimă) și nu a cadrelor universitare. Este posibil ca numărul real de cazuri de hărțuire sexuală să fie
mai mare însă o parte dintre ele să nu fie raportate sau chiar să nu fie percepute ca atare de către
studenți. De altfel, 45% dintre respondenți au declarat că dacă s-ar afla în această situație ar încerca
pur și simplu să evite persoana în cauză.
Instituțiile publice cu atribuții în domeniul discriminării și hărțuirii sexuale sunt văzute ca având
un rol secundar în ceea ce privește reclamarea unui act de hărțuire sexuală comparativ cu rolul pe
care îl atribuie respondenții instituției universitare. În ciuda numărului mic de sesizări/raportări
privind un act de discriminare/hărțuire sexuală, studenții au menționat că, de regulă, atunci când au
primit un răspuns la o sesizare depusă, acesta a fost unul favorabil.
În urma analizei regulamentelor și politicilor interne ale universităților
Regulamentele interne din majoritatea universităților includ principia precum cel al
nediscriminării și egalității, acestea fiind aplicabile în general tuturor membrilor comunității
academice.Considerăm că acesta este un exemplu care ar trebui urmat și de universitățile ale căror
regulamente interne îl menționează ca fiind în mod expres unul al studenților, pentru a nu lăsa loc
de interpretare cu privire la aplicabilitatea acestuia tuturor personalului didactic și auxiliar din
universități.
După cum putem observa, o serie de alte principii conexe, precum cel al respectării drepturilor
fundamentale sau cel al asigurării egalităţii de şanse cu referire la mai multe categoriile sociale,
indiferent de vârstă, sex, rasă, religie, apartenenţă politică şi ideologică, sunt acoperite în general de
cartele și codurile unviersitate. Desigur, această listă a grupurilor protejate împotriva discriminării
poate fi extinsă, deschisă și corelată cu legislația specifică antidiscriminare în vigoare. În general
însă, la capitolul principiilor, universitățile stau destul de bine.
Libertatea de exprimare este un principiu esențial întâlnit la vasta majoritate a universităților,
atât în Cartă, cât și în Codul de Etică sau Codul Studenților. Acesta este adesea analizat ca parte a
libertății academice, ştiinţifice şi artistice, a libertăţii de gândire în procesul didactic și a libertăţii
cercetării. Este de asemenea legat de libertatea academică, parte a conceptului de autonomie
universitară și de răspunderea personală și publică. Principiul libertății de exprimare este de
asemenea strâns legat de conceptul de libertate academică, iar spaţiul academic universitar este liber
de orice constrângeri politice, economice şi religioase.
Deși recunoaşterea legală a libertății de exprimare este anterioară din punct de vedere
cronologic, adoptării măsurilor anti-discriminare iar evoluția primului concept are o semnificație
aparte pentru mediul universitar, majoritatea universităților limitează libera exprimare. Aceste
limitări vizează interzicerea discursului ofensator sau instigator la ură cu referitoare la necesitatea
pretejării demnității membrilor comunității academice în excercitarea dreptului la liberă exprimare.
Multe dintre universități au reglementări și în ceea ce privește toleranța și respectul pentru toți
membrii comunității academice, despre care se vorbește în principal în termeni de obligații ale
tuturor. Este promovat un climat de încredere, civilitate, respect reciproc între membrii comunităţii
academice şi nu numai. Este încurajată de asemenea abordarea critică, parteneriatul intelectual şi
cooperarea, indiferent de opiniile politice sau de credinţele religioase, aderându-se la valoarea
toleranţei faţă de diferenţele între oameni, între opinii, credinţe şi preferinţe intelectuale. Se cere
tuturor membrilor să se comporte cu „curtoazie şi respect”, „respectarea mutuală a diferenţelor de
ordin lingvistic, religios, social între membrii comunităţii academice” „înţelegere, respect şi sprijin
pentru persoanele cu nevoi speciale”. Se cere de asemenea cultivarea toleranţei faţă de diferenţele
naturale între oameni, opinii şi religii. Nu în ultimul rând, se vorbeşte despre toleranță și
deschiderea universității față de cetățenii străini.
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Este de remarcat cazul uneia dintre universitățile analizate unde se merge mai departe decât
menționarea acestor idealuluri, conținând prevederi concrete în ceea ce privește reprezentativitatea
diferitelor grupuri etnice și culturale la nivelul conducerii departamentelor şi facultăţilor, la nivelul
Senatului, precum şi al echipei de prorectori, prin reprezentarea corespunzătoare a liniilor de studii,
conform principiului proporţionalităţii.
În ceea ce privește interzicerea expresă a discriminării, majoritatea universităților prevăd
obligativitatea tratamentului egal pentru toți membrii comunității academice, fie menționați ca tot
unitar sau separat (studenți, personal didactic, personal auxiliar). În general este interzisă
discriminarea în ceea ce privește accesul în comunitatea universitară prin admiterea ca student ori
prin ocuparea unui post didactic sau de cercetare, sau în ceea ce privește exercitarea unor funcții de
conducere. În anumite cazuri sunt prevăzute și o serie de măsuri concrete pentru a oferi șanse egale
de dezvoltare academică pentru toți partcipanții la procesul didactic, de exemplu pregătirea în
condiţii de egalitate, în limbile română, maghiară, germană, precum și în limbi de circulaţie
internaţională; dreptul studenţilor la examinare printr-o metodă alternativă, atunci când suferă de o
dizabilitate temporară sau permanentă; stabilirea orarului de predare și de examinare astfel încât să
permită respectarea eventualelor constrângeri de natură religioasă ale profesorilor sau ale
studenților.
Majoritatea universităţilor conţin prevederi referitoare la formele discriminării, cel mai adesea
în cadrul Codurilor de Etică, și o listă deschisă de criterii care pot sta la baza acestui tratament
diferențiat. Există însă și universități care au ales să enumere expres criteriile de discriminare,
încadrându-le într-o listă, limitativ enumerate. Apreciem primul tip de abordare ca fiind preferabil,
având în vedere numărul semnificativ de cazuri de discriminare pe criteri non-standard reclamate la
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării până în momentul de față. Criterii precum
“opinii personale” sau “anul obținerii unei diplome/ calificări” sunt adesea greu de stabilit la
momentul redactării unei liste închise, iar evoluția criteriilor este una dinamică și mereu în
expansiune, mai ales ținând cont de specificul mediului universitar.
Cu privire la aplicarea principiului nediscriminării și egalității de șanse, în anumite universități
sunt indicate discriminările indirecte, discriminarea prin abuz de autoritate, discriminările
individuale sau de grup, sau diverse forme de manifestare interzise în spațiul universitar, precum
misoginismul, sexismul, rasismul, şovinismul, xenofobia, homofobia, hărţuirea cu toate formele ei
(pe motiv de religie, etnie, apartenență politică, sau hărțuirea sexuală). Detalierea formelor de
discriminare și a tipurilor de hărțuire este un bun exemplu de formulare, care ar trebui urmat de
toate universitățile.
Multe documente universitare conțin referiri la măsuri pentru aintegrarea studenţilor care provin
din categoriile defavorizate (locuri speciale sau burse sociale) pentru studenți care provin din medii
sărace sau categorii dezavantajate. Astfel de prevederi nu au fost însă întâlnite la patru dintre
universități, respectiv: Universitatea din București, Universitatea Al. I. Cuza din Iași, Universitatea
Politehnică din București, Universitatea Dimitrie Cantemir. Chiar dacă astfel de măsuri sunt
aplicate în cadrul acestor universități, chiar în absența includerii lor formale în regulamente este
preferabilă menționarea lor expresă, conform cerințelor legale.
Majoritatea universităților includ o definiție a hărțuirii ce include formulări precum
”comportament degradant, intimidant sau umilitor care urmăreşte sau are ca efect afectarea
capacităţii unei persoane de a-şi desfăşura în mod firesc activităţile profesionale şi de studiu sau de
a-şi exercita drepturile”. În anumite cazuri hărțuirea este inclusă în capitolul dedicat toleranței și a
interzicerii propaganda cu caracter politic desfăşurată în interiorul sau în legătură cu acţiuni ale
universităţii; prozelitismul religios; promovarea unor doctrine sau idei cu extremiset; atacuri sau
afirmaţii defăimătoare la adresa altor membri ai comunităţii academice.
Pe de altă parte însă, împreună cu aceste prevederi binevenite, întâlnim uneori, în același articol
prevederi care interzic „defăimarea universităţii de către membrii comunităţii academice” sau “orice
fapte de natură a aduce atingere sau de a ştirbi prestigiul mediului universitar şi/sau al membrilor
săi.” Considerăm că aceste reguli sunt în măsură să descurajeze raportarea unor eventuale cazuri de
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discriminare sau hărțuire (în special hărțuire sexuală) în care sunt implicați membrii comunității
academice, din dorința de a nu dăuna imaginii universității. Mai mult, astfel de formulări pot sta și
la baza unor potențiale abuzuri din partea conducerii universității, împotriva studenților sau a altor
angajați care aduc la lumină eventuale abuzuri. Prin urmare, este recomandabilă prioritizarea
respectării drepturilor și libertăților studenților și ale angajaților din universitate, imaginii acesteia.
Există și exemple pozitive în acest sens, unul dintre ele fiind Codul de Etică al Universității din
Craiova, care precizează că membrii comunităţii universitare ”au dreptul moral la critică şi
insubordonare exprimate în public” (în cadrul universității și în afara acesteia), „fără să suporte
represalii sau persecuţii, în condiţiile în care le sunt încălcate drepturile sau au probe şi argumente
că sunt încălcate standardele ştiinţifice, pedagogice, morale, legale, în cadrul instituţiei”.
Considerăm că astfel de prevederi sunt în măsură să încurajeze exercitarea dreptului la liberă
exprimare al studenților precum și al angajaților din cadrul universității, în vederea reclamării unor
posibile practici discriminatorii.
Un vid identificat în vasta majoritate a regulamentelor universitare este menționarea excepțiilor
și a justificărilor obiective de la principiul egalității de șanse, precum interzicerea “discriminării
inverse” sau a abuzului de drept. Astfel de formulări întâlnim doar în Codurile de Etică a
Universității de Vest din Timișoara și a Universității din București.
În ceea ce privește interzicerea hărțuirii, cu precădere a celei sexuale este reglementată și
sancționată la nivelul tuturor universităților. Anumite universități prezintă inclusiv formele hărțuirii,
inclusiv cea sexuală. Această situație este cu siguranță un semnal foarte important și pozitiv la
nivelul universităților din România. Ar mai fi de menționat ca exemplu pozitiv cazul Universității
"Babes-Bolyai" care interzice hărțiurea pe criteriu de gen, separat de cea sexuală.
Totuși, dacă însă la capitolele privind enumerarea principiilor și interzicerea discriminării sau a
discursului discriminatoriu sau instigator la ură, majoritatea universităților conțin prevederi destul de
clare și detaliate, acestea duc lipsă adesea de exemple sau prezentarea tipurilor de comportamente
discriminatorii. Numai câteva dintre universități conțin prevederi exprese în acest sens.
Un exemplu pozitiv este Codul de Etică al Universității din Oradea, care este singurul
regulament intern analizat ce descrie elementele hărțuirii sexuale și oferă exemple și forme pe care
aceasta le poate îmbrăca. Un alt exemplu de bune practici este Codul de Etică al Universității din
Craiova care exemplifică acțiuni care pot constitui o discriminare indirectă. Aceste exemple,
precum și alte formulări propuse de legislația în vigoare sau de cercetările anterioare, pot fi preluate
cu succes de restul universităților din România.
Un alt exemplu pozitiv întâlnit într-un singur regulament este prevederea că pot fi sancționate
„atât actele petrecute în interiorul universităţii şi campusului universitar, cât şi cele desfăşurate în
afara acesteia în măsura în care implică membrii comunităţii academice”.
În ceea ce privește procedurile de soluționare și sancționare a cazurilor de discriminare, hărțuire
sau discurs discriminator sau instigator la ură, prevederile din documentele universitare sunt în
general mai puțin clare și detaliate decât cele referitoare la principii și fapte incriminate. Astfel,
doar câteva universități fac trimitere în mod indirect la soluționarea cazurilor de discriminare în
afara acestei instituții, cum este de exemplu Universitatea din Craiova.
În ceea ce privește forurile și organismele Universității cu competențe sau responsabilități
specifice în domeniul anti-discriminării, deși aplicarea documentelor interne adoptate de universități
intră în sfera de competență a acestora, gradul de detaliere a competențelor specifice ale fiecăruia
dintre aceste organelor de conducere, precum și enumerarea acestora, diferă de la o universitate la
alta. Vasta majoritate a acestor prevederi se regăsesc în Cartele universitare, și excepțional în
Codurile de Etică.
Aproape toate universitățile evaluate prevăd existența unei Comisii de Etică ca principal
organism responsabil de respectarea eticii la nivelul comunității academice. Prin urmare, în
majoritatea cazurilor comisia de etică analizeză și soluționează toate cazurile de abatere de la etică,
care cuprind atât incidente de tratament diferențiat sau hărțuire, precum și pe cele de favoritism,
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conflict de interes sau fapt de corupție la nivelul universității. Cu privire la procedura de soluționare
a acestor cazuri, majoritatea documentelor universitare menționează că Comisia poate porni o
investigație atât pe baza sesizărilor primite de la membrii comunității academice cât și în urma
autosesizării. Restul Cartelor și Codurilor universitare, care nu prevăd expres posibilitatea
autosesizării comisiei nu fac referire expresă la procedura de inițiere a soluționării abaterilor de la
etică, deci nici nu interzic expres această posibilitate. Această posibilitate de autorsesizare a
Comisiei de Etică poate oferi o protecție sporită victimelor în cazuri de discriminare, discurs
instigator la ură și hărțuire (inclusiv hărțuire sexuală), care adesea intimidează victima.
Pe lângă Comisia de Etică prezentă în toate universitățile evaluate, în trei dintre universități au
fost identificate și alte organe interne cu atribuții în domeniul eticii și non-discriminării, care pot fi
considerate exemple de bune practici (în măsura în care acestea sunt operaționale). Acestea sunt:
Consiliul Național de Etică (Universitatea din Oradea); Comisia permanentă de monitorizare a
respectării Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului în domeniul drepturilor şi obligaţiilor
studentului (Universitatea din Craiova); și Ombudsm în general puține detalii cu privire la
atribuțiile exacte ale acestor și la procedura de sesizare a acestora.
Principalul rol în soluționarea tuturor cazurilor de abatere de la etică îi revine Comisiei de etică,
cu excepția Universității de Vest din Timişoara, unde investigarea abaterilor disciplinare care în
sarcina unor „comisii de analiză formate din 3-5 cadre didactice”. În ceea ce privește soluționarea
sesizărilor primite de Comisia de Etică, majoritatea regulamentelor universitare menționază
termenul legal de 30 de zile de la primirea sesizărilor.
O lacună identificată în vasta majoritate a regulamentelor universitare este cea legată de
menționarea expresă a procedurilor concrete de depunere a plângerii de discriminare sau hărțuire
sexuală. În absența acestora există riscul invocării lipsei de competență sau proceduri de către
angajații sau reprezentanții facultăților sau ai universităților, ceea ce poate duce la descurajarea
raportării acestor cazuri.
De asemenea, un alt neajuns este cel legat de colectarea, stocarea și analiza informațiilor legate
de fenomenul discriminării în mediul universitar. O parte dintre universități plasează
responsabilitatea asupra întocmirea unor rapoarte anuale cu privire la cazurile ce țin de respectarea
sau nerespectarea drepturilor membrilor comunității academice, Comisiei de Etică. Alte
regulamente universitare prevăd că aceste rapoarte trebuie întocmite de asociații/organizațiile
studențești legal constituite sau de Consiliul studenților din universitate. O mare parte a
universităților nu au însă nicio prevedere cu privire la responsabilitatea de colectare și analiză a
acestor informații. Mai mult, și în cazul celor care au prevederi în acest sens, lipsesc regulile și
termenele de colectare a datelor și sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea acestora.
În ceea ce privesc măsurile concrete de promovare a echităţii şi combatere a discriminării,
cercetarea a evidențiat că în majoritatea universităților informarea cu privire la prevederile
regulamentelor interne (precum Carta, Codul de Etică și Statutul Studentului) se realizează doar
prin publicarea documentelor pe pagina web a Universității.
De asemenea, universitățile nu se implică activ în colectarea, centralizarea și oferirea de
informații despre grupurile vulnerabile. Principalele acţiuni desfăşurate de universități se adresează
preponderent problematicii studenţilor cu dizabilităţi şi a egalității de gen. Majoritatea
universităţilor sunt implicate în proiecte tip POSDRU și desfășoară activităţi precum traininguri,
conferinţe, sau campanii de informare şi conştientizare asupra acestor teme.
Deși toate universităţile care au răspuns chestionarului, aveau date statistice cu privire la
studenții din universitate, în general furnizarea volorilor aferente de către reprezentanţii universităţii
fie a durat o perioadă de timp considerabilă fie nu a fost posibilă. Nefiind centralizate, colectarea
tuturor datelor existente la nivel de universitate ar fi implicat un volum de muncă foarte mare.
Rapoartelor anuale de activitate ale Comisiilor de Etică ale universităţilor nu cuprind secţiuni
sau capitole care să trateze în mod specific problematica discriminări. Totuși, în urma analizei
rapoartelor s-a putut observa că activitatea acestora este destul de limitată în ceea ce privește
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soluționarea cazurilor de discriminare, majoritatea dintre ele având puțină activitate și axată pe alte
tipuri de abatere de la normele eticii.
De asemenea, niciuna dintre cele zece universităţi evaluate nu publică rapoarte anuale privind
discriminarea.
În urma analizei implicării organizațiilor sindicale ale angajațiilor și asociațiilor studențești
în soluționarea cazurilor de discriminare din universități
Atât volumul de cazuri de discriminare raportate acestor asociații, cât și tipologia acestora,
evidențiază faptul că există un număr foarte mic de cazuri care sunt rapoarte și că majoritatea
acestora sunt inițiate de personalul didactic, nu de studenți. De cele mai multe ori acestea privesc
inegalități în domeniul muncii și recunoașterii profesionale. Studenții rapoarteaza incidente privind
discriminarea foarte rar, adesea fiind vorba de manifestări extrem de evidente de discriminare și
excludere, așa cum este lipsa rampelor de acces.
Majoritatea membrilor comunității universitare (personal didactic sau studenţi) nu apeleză la
organizaţiile care îi reprezintă atunci când se lovesc de probleme de discriminare, chiar dacă acestea
ar putea să le ofere sprijin în soluţionarea problemelor. Este relevant de subliniat faptul că din
răspunsurile reprezentanţilor organizaţiilor respondente reiese faptul că acestea nu sunt foarte
conştiente de problematica antidiscriminării şi rolul pe care organizaţia lor ar trebui să îl aibă în
promovarea principiilor asociate şi monitorizării actelor din universitate care contravin acestor
principii.
Totuși trebuie remarcat că majoritatea organizaţiilor chestionate, chiar dacă nu dispun de
proceduri standard de raportare şi soluţionare a cazurilor de discriminare, sunt deschise la dialog și
receptive în ceea ce privește această problematică. De asemenea, există disponibilitate din partea
acestora de a oferi consiliere și asistență celor care s-ar putea confrunta cu astfel de probleme.
În urma analizei implicării C.N.C.D. în soluționarea cazurilor de discriminare din
universități
Cercetarea de faţă a evidenţiat faptul că deşi educaţia este recunoscută drept mijlocul cel mai
important de contracare a discriminării, mediul academic nu este străin de încălcarea dreptului la
egalitate. Domeniul educaţiei se întrepătrunde cu cel al muncii având în vedere cazurile de
discriminare reclamate la C.N.C.D.
Pe lângă cazurile în care s-au analizat raporturile de muncă şi încălcarea drepturilor angajatului,
inclusiv libertatea de exprimare (cadru didactic sau personal administrativ) de către angajator
(universitate), în procent aproximativ egal a fost analizat şi dreptul la educaţie al studenţilor pe tot
parcursul programului de studiu (de la admitere până la finalizarea studiilor) la diverse facultăţi. Nu
s-a remarcat un profil anume al facultăţilor predominant în existenţa faptelor cu potenţial
discriminatoriu.
Având în vedere diversitatea cazurilor, atât în ceea ce priveşte criteriile de discriminare,
drepturile încălcate cât și petenții, se poate observa o oarecare conştientizare a fenomenului de
discriminare atât în rândul cadrelor didactice / personal auxiliar, cât şi al studenţilor. Cu toate
acestea, comparând numărul de petiții adresate C.N.C.D. cu cel de cazuri relatate de mass-media în
aceeaşi perioadă, se poate observa o subraportare a cazurilor concrete de discriminare.
În plus, mai mult de jumătate dintre cazurile analizate de C.N.C.D. în perioada de referință, fie
au fost soluţionate prin admiterea diverselor excepţii aplicabile conform legislaţiei din domeniu
(deci fără a ajunge în stadiul de a fi discutate pe fond), fie au fost clasate din motive de procedură,
ceea ce arată că o mare parte dintre cei care au totuși cunoștință despre activitatea C.N.C.D. nu
cunosc neaparat și procedurile.
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De asemenea, clasarea unor petiții în urma retragerii plângerilor sugerează că victimele
discriminării ar fi descurajate nu doar în ceea ce privește inițierea unor demersuri în vederea
soluționării cazului, cât și în continuarea acestora.
În urma analizei modului în care au fost reflectate cazurile de discriminare din mediul
universitar în mass-media
Cu privire la modul în care sunt prezentate cazurile de discriminare sau excluziune din sistemul
educațional a copiilor și tinerilor din grupuri minoritare, o primă remarcă ar fi că mass-media
discută destul de rar despre discriminare în mediul academic, și în special atunci când victimele sunt
membri din anumite grupuri vulnerabile. Printre acestea enumerăm: romi, persoane cu dizabilități și
persoane de altă orientare sexuală. Acest lucru s-ar putea datora pe lângă subreprezentarea acestor
grupuri în mediul universitar, și fapttului că studenţii sau profesorii care aparţin comunităţii LGBT,
de exemplu, refuză să îşi exprime identitatea din frica de respingere; Aceasta ar putea fi o
consecinţă a lipsei de empatie a presei faţă de acest grup.
Atunci când sunt relatate cazuri care îi privesc pe romi, de multe ori aceștia sunt văzuţi ca fiind
leneşi şi neintersaţi de şcoală. În ceea ce îi privește pe maghiarii, aceștia sunt prezentați ca străini
care vor să fure Transilvania și sunt nedemni de încredere. Restul minorităţiilor etnice nu există.
Un mod prin care poate fi înțeleasă utilizarea acestor stereotipuri este cerința consumatorilor.
Publicul este interesant de cazurile care întăresc convingerile existente şi de cazuri prezentare întrun mod tabloid. Această abordare a fost întâlnită cu precădere în relatarea cazurilor de hărţuire
sexuală. Subiectele cele mai bine acoperite au întărit ideile şi stereotipurile expuse mai sus.
Se observă o tendință a mass-media de a reflecta cazurile într-un mod cât mai neutru dar de
multe ori aceasta nu prezintă toate informaţiile. De asemenea în anumite cazuri se poate observa o
lipsă de reflecție: mass-media nu pune anumite întrebări care ar permite o prezentare mai completă
a situației. O altă problemă identificată a fost permiterea unor atitudini rasiste de către media.
Din relatările mass-media se observă de asemenea un interes extrem de scăzut al factorilor de
decizie, cu privire la tematica discriminării în universități și în mediul preuniversitar. La nivel de
discurs, politicienii își asumă o poziție în dezacord față de acest fenomen, însă lipsesc acțiuni
concrete și mai ales o strategie coerentă și eforturi susținute în acest sens.

152

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului “Mobilizarea universităţilor pentru combaterea discriminării”,
implementat de Societatea Academică din România (SAR) în parteneriat cu Consiliul Național pentru Combaterea
Discriminării (C.N.C.D.) şi Asociația Centrul pentru Educație și Dezvoltare Socială (CEDS).
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014, fiind în
întregime responsablitatea autorilor.

153

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009‐2014,
în cadrul Fondului ONG in România

CHESTIONAR PRIVIND FENOMENUL DE DISCRIMINARE
A STUDENȚILOR DIN ROMÂNIA

Aprilie - Iunie 2015
COD CHESTIONAR

Stimată Doamnă, Stimate Domn,
Manucode Consulting and Research desfășoară la solicitarea Societății Academice din România un studiu de
cercetare socială cu privire la fenomenul de discriminare a studenților din România în cadrul proiectului “Mobilizarea
universităților pentru combaterea discriminării”.
Opinia Dvs. este foarte importantă pentru noi. Vă garantăm că răspunsurile dvs. vor fi utilizate doar în scop statistic
în acord cu prevederile legale conţinute de legea 677/2001.
Q1. Credeți că în țara noastră lucrurile merg într-o direcție bună sau într-o direcție greșită?
1. Într-o direcție bună
2.Într-o direcție greșită
88. Nu știu
99.Nu răspund
Q2. Care sunt principalele dumneavoastră surse de informare?(maxim 3 variante)
1. Ziare
4. Internet
7. Altele. Ce anume?
2. Radio
5. Discuții cu prietenii
88. Nu știu
3. TV
6. Familia
99. Nu răspund
Q3. În ce măsură considerați că sunteti o persoană tolerantă ?
1. În foarte mare măsură
4. În foarte mică măsură
2. În mare măsură
88. Nu știu
3. În mica măsură
99. Nu răspund
PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND DISCRIMINAREA
Q4.Cât de confortabil v-ați simți să lucrați în echipă cu un coleg…
Deloc
Destul de puțin Destul de
confortabil
confortabil
confortabil
Q4.1. ...de altă orientare sexuală
1
2
3
Q4.2. … de etnie romă
1
2
3
Q4.3. …infectat cu HIV/SIDA
1
2
3
Q4.4. … de etnie maghiară
1
2
3
Q4.5. ... de religie musulmană
1
2
3
Q4.6. ...de religie protestantă (Ex.
1
2
3
Luterani, Calvini, etc)
Q4.7. ... de religie neoprotestantă (Ex.
1
2
3
Baptiști, Penticostali etc)
Q4.8....de etnie evreiască/religie iudaică
1
2
3
Q4.9. … cu dizabilități fizice
1
2
3

Foarte
confortabil
4
4
4
4
4

Nu
știu
88
88
88
88
88

Nu
răspund
99
99
99
99
99

4

88

99

4

88

99

4
4

88
88

99
99

Q5. Ați fi sau nu de acord ca dvs. sau cineva din familie să se căsătorească cu…
Da
Nu
Nu știu
Q5.1. Un român
1
2
88
Q5.2. O persoană de altă cetățenie (imigrant)
1
2
88
Q5.3. O persoană de etnie maghiară
1
2
88
Q5.4. O persoană de religie musulmană
1
2
88

Nu răspund
99
99
99
99
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Q5.5. O persoană de religie protestantă (Ex. Luterani, Calvini, etc)
Q5.6. O persoană de religie neoprotestantă (Ex. Baptiști, Penticostali etc)
Q5.7. O persoană de etnie evreiască/ religie iudaică
Q5.8. O persoană de etnie romă
Q5.9. O persoană cu dizabilitate fizică
Q5.10. O persoană cu dizabilitate psihică
Q5.11. O persoană infectată cu HIV/SIDA
Q5.12. O persoană cu provenind din medii sociale defavorizate
Q6. Ați fi sau nu de acord să aveți un coleg de cameră…
Q6.1. Un român
Q6.2. O persoană de altă cetățenie (imigrant)
Q6.3. O persoană de etnie maghiară
Q6.4. O persoană de religie musulmană
Q6.5. O persoană de religie protestantă (Ex. Luterani, Calvini, etc)
Q6.6. O persoană de religie neoprotestantă (Ex. Baptiști, Penticostali etc)
Q6.7. O persoană de etnie evreiască/ religie iudaică
Q6.8. O persoană de etnie romă
Q6.9. O persoană cu dizabilitate fizică
Q6.10. O persoană cu dizabilitate psihică
Q6.11. O persoană infectată cu HIV/SIDA
Q6.12. O persoană de altă orientare sexuală
Q6.13. O persoană provenind din medii sociale defavorizare

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

88
88
88
88
88
88
88
88

99
99
99
99
99
99
99
99

Da
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nu
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Nu știu
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88

Nu răspund
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

Q7. Ați vota ca președinte un candidat?
Q7.1. …De etnie romă
Q7.2. …De etnie maghiară
Q7.3. …De religie musulmană
Q7.4. …De religie protestantă (Ex. Luterani, Calvini, etc)
Q7.5. …De religie neoprotestantă (Ex. Baptiști, Penticostali etc)
Q7.6. …De etnie evreiască/ religie iudaică
Q7.7. ...Femeie
Q7.8. ...De altă orientare sexuală
Q7.9. ...Cu dizabilitate fizică

Da
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nu
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Nu știu
88
88
88
88
88
88
88
88
88

Nu răspund
99
99
99
99
99
99
99
99
99

Q.8. În opinia Dumneavoastră, cât de discriminate sunt în societate următoarele grupuri de persoane?
Foarte
Destul de
Puțin
Deloc
Nu
Nu
discriminate
discriminate
discriminate discriminate știu răspund
Q8.1. Persoanele infectate cu HIV/SIDA
1
2
3
4
88
99
Q8.2. Persoanele de altă orientare sexuală
1
2
3
4
88
99
Q8.3. Persoanele de etnie romă
1
2
3
4
88
99
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Q8.4. Persoanele de etnie maghiară
Q8.5.Persoanele aparținând altor minorități
naționale
Q8.6. Persoanele cu dizabilități
Q8.7. Persoanele vârstnice
Q8.8. Persoanele tinere
Q8.9. Românii, acolo unde sunt minoritari
Q8.10. Femeile
Q8.11. Imigranții
Q8.12. Persoanele provenind din medii sărace
Q8.13. Persoanele de altă culoare
Q8.14. Persoanele din mediul rural
Q8.15. Minoritățile religioase

1

2

3

4

88

99

1

2

3

4

88

99

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

88
88
88
88
88
88
88
88
88
88

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

PERCEPȚII ȘI ATITUTINI PRIVIND DISCRIMINAREA ÎN MEDIUL UNIVERSITAR
Q9. Sunteți de accord ca studenții a căror limbă maternă este alta decât româna să poată urma cursurile
universitare în limba lor maternă?
1. Da
2.Nu
88. Nu știu
99. Nu răspund
Q10. Sunteți de acord cu locurile speciale acordate pentru persoane de etnie romă sau cetățeni din
Republica Moldova în cadrul instituțiilor de învățmânt superior din România?
1. Da, doar pentru cetățenii Republicii Moldova
4. Nu
2. Da, doar pentru persoanele de etnie romă
88. Nu știu
3. Da, pentru ambele categorii
99. Nu răspund
Q11. În ultimele 3 luni, ați purtat o conversație cu…

Q12. (Atenție FILTRU! Doar pentru cei care au răspuns
NU la Q11) De ce nu ați avut o asemenea discuție?

Da

Nu

Q11.1. …un coleg/ă de etnie romă?

1

2

Q12.1….……………………………………………….

Q11.2. …un coleg/ă de altă religie decât a dvs.?

1

2

Q12.2……..…………………………………………….

Q11.3. …un coleg/ă care suferă de un handicap fizic?

1

2

Q12.3……………………………………………………

Q11.4. …un coleg/ă de etnie maghiară?

1

2

Q12.4…...……………………………………………….

Q11.5. …un coleg/ă de religie musulmană?

1

2

Q12.5…...……………………………………………….

Q11.6. …un coleg/ă de religie protestantă (Ex.
Luterani, Calvini, etc)?

1

2

Q12.6…...……………………………………………….

Q11.7. …un/o coleg/ă de religie neoprotestantă (Ex.
Baptiști, Penticostali etc)?

1

2

Q12.7…...……………………………………………….

Q11.8. …un coleg/ă de etnie evreiască/ religie iudaică?

1

2

Q12.8…...……………………………………………….

Q11.9. …un coleg/ă de altă orientare sexuală decât a
dvs.?

1

2

Q12.9………...………………………………………….

Q11.10. …un coleg/ă infectat/ă cu HIV/SIDA?

1

2

Q12.10……………...…………………………………….
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Q13. Considerați că de la începerea cursurilor la facultate v-ați modificat părerea sau atitudinea față de persoane
din următoarele categorii:
Nu, am
Da, am devenit Da, îi accept Nu
Nu
rămas la fel
mai tolerant
și mai puțin știu răspund
Q13.1. Români (unde aceștia sunt minoritari)
1
2
3
88
99
Q13.2. Persoane de altă cetățenie/ imigranți
1
2
3
88
99
Q13.3. Persoane de etnie maghiară
1
2
3
88
99
Q13.4. Persoane de etnie romă
1
2
3
88
99
Q13.5. Persoane de religie musulmană
1
2
3
88
99
Q13.6. Persoane de religie protestantă (Ex. Luterani,
1
2
3
88
99
Calvini, etc)
Q13.7. Persoane de religie neoprotestantă (Ex. Baptiști,
1
2
3
88
99
Penticostali etc)
Q13.8. Persoane de etnie evreiască/ religie iudaică
1
2
3
88
99
Q13.9. Femei
1
2
3
88
99
Q13.10. Persoane din mediul rural
1
2
3
88
99
Q13.11. Persoane cu dizabilități
1
2
3
88
99
Q13.12. Persoane infectate cu HIV/SIDA
1
2
3
88
99
Q13.13. Persoane de altă orientare sexuală
1
2
3
88
99
Q14. După părerea Dvs, care sunt principalele surse de intoleranță și atitudini discriminatorii? (maxim 3 alegeri)
8. Necunoașterea legiilor sau a regulamentelor interne
1. Lipsa educației
la nivelul universității
2. Educația primită la școală
9. Anturajul / grupul de cunoștințe, prieteni
3. Sărăcia
10. Alta. Care?.....................................................
4. Mass-media
88. Nu știu
5. Familia
99. Nu răspund
6. Religia/ Biserica
7. Experiențele personale negative cu membri dintr-un
anumit grup
Q15. După părerea Dumneavoastră, cât de des este întâlnită discriminarea în cadrul:
Foarte des
Des
Rar
Foarte rar
întâlnită
întâlnită întâlnită
întâlnită
Q15.1. …facultății la care sunteți înscris/(ă)
1
2
3
4
Q15.2. …universității la care sunteți înscris/(ă)
1
2
3
4
Q15.3. …altor facultăți din cadrul altor
1
2
3
4
universități

Deloc
întâlnită
5
5

Nu
știu
88
88

Nu
răspund
99
99

5

88

99
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Q16. Care credeți că este motivul de discriminare cel mai des întâlnit în cadrul facultății la care studiați?
Foarte
Foarte
Nu
Nu
Niciodată
Rar Des
Mereu
Rar
des
știu
răspund
Q16.1. Etnie
1
2
3
4
5
6
88
99
Q16.2. Dizabilități
1
2
3
4
5
6
88
99
Q16.3. Gen
1
2
3
4
5
6
88
99
Q16.4. Vârstă
1
2
3
4
5
6
88
99
Q16.5. Orientarea sexuală
1
2
3
4
5
6
88
99
Q16.6. Naționalitate
1
2
3
4
5
6
88
99
Q16.7. Limba maternă
1
2
3
4
5
6
88
99
Q16.8. Culoarea pielii
1
2
3
4
5
6
88
99
Q16.9. Boala (HIV / SIDA)
1
2
3
4
5
6
88
99
Q16.10. Religia
1
2
3
4
5
6
88
99
Q16.11. Statut marital
1
2
3
4
5
6
88
99
Q16.12.Copii în întreținere
1
2
3
4
5
6
88
99
Q16.13. Situația materială
1
2
3
4
5
6
88
99
Q16.14. Mediul de rezidență
1
2
3
4
5
6
88
99
CAZURI DE DISCRIMINARE CU CARE S-AU CONFRUNTAT RESPONDENȚII
Q17. Cunoașteți cazuri în care un profesor/ asistent a tratat negativ sau a jignit un student (de ex. refuză intrarea la
ore, acordă note mai mici la examen, a făcut comentariii neadecvate etc. ) pentru că este:
Da
Nu
Nu știu Nu răspund
Q17.1. …român (unde aceștia sunt minoritari)
1
2
88
99
Q17.2. … de altă cetățenie (imigrant)
1
2
88
99
Q17.3. … de etnie maghiară
1
2
88
99
Q17.4. … de religie musulmană
1
2
88
99
Q17.5. … de religie protestantă (Ex. Luterani, Calvini, etc)
1
2
88
99
Q17.6. … de religie neoprotestantă (Ex. Baptiști, Penticostali etc)
1
2
88
99
Q17.7. … de etnie evreiască/ religie iudaică
1
2
88
99
Q17.8. …în vârstă
1
2
88
99
Q17.9. ….de gen feminin
1
2
88
99
Q17.10. ….din mediul rural
1
2
88
99
Q17.11. …provine din medii sărace
1
2
88
99
Q17.12. ….de etnie romă
Q17.13. ….cu handicap fizic
Q17.14. ….infectată cu HIV/SIDA
Q17.15 … de altă orientare sexuală

1
1
1
1

2
2
2
2

88
88
88
88

99
99
99
99
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Q18. Dar Dvs. personal, v-ați simțit jignit sau tratat negativ datorită unui sau mai multor motive prezentate în
tabelul de mai sus, când v-ați adresat…?
Da, am fost Da, am fost tratat(ă) Nu
jignit (ă)
diferențiat și negativ față
de alți colegi

Nu știu

Nu răspund

Q18.1. …secretariatului facultății?

1

2

3

88

99

Q18.2. …conducerii facultății/universității?

1

2

3

88

99

Q18.3. …unui profesor/asistent?

1

2

3

88

99

Q18.4. …colegilor din facultate?

1

2

3

88

99

Q19. (Atenție FILTRU! Doar pentru cei care au răspund DA la Q18.1, Q18.2, Q18.3 sau Q18.4)
Care a fost principalul motiv al jignirii sau tratament negativ?(mai multe răspunsuri posibile)
6. Caracteristicile fizice
1. Vârsta
7. Alt motiv? Care…….
2. Genul
88. Nu știu
3. Etnia
99. Nu răspund
4. Orientarea sexuală
5. Religia
HĂRȚUIREA SEXUALĂ
Q20. Cunoașteți cazuri în care dvs. sau alți colegi / colege au fost hărțuiți / hărțuite sexual în facultate? (mai multe
răspunsuri posibile)
1. Da, eu sunt sau am fost în această situație
88. Nu știu
2. Da, unul sau mai mulți colegi sunt sau au fost
99. Nu răspund
înaceastă situație
3. Nu, nu am auzit de altfel de cazuri
Q21. (Atenție FILTRU! Doar pentru cei care au răspuns DA la Q20)
Dacă da, în ce a constat hărțuirea: (mai multe răspunsuri posibile)
1. comentariii neadecvate cu tentă sexuală din partea unuia sau mai multor colegi
2. comentariii neadecvate cu tentă sexuală din partea unui sau mai multor profesori / asistenți universitari
3. presiuni repetate din partea unui coleg de a accepta o relație intimă
4. presiuni repetate din partea unui profesor/ asistent de a accepta o relație intimă
5. presiuni repetate din partea unui profesor/ asistent universitar de a accepta o relație intimă, urmate de
amenințări sau șantaj (de ex. nepromovarea examenului saua acordarea unei note mai mici)
6. Alt tip de hărțuire/ explicați………… ………………………………………………………
88. Nu știu
99. Nu răspund
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Q22. Cum ați reacționa dacă v-ați afla în unul din cazurile de hărțiure sexuală prezentat mai sus? (mai
multe răspunsuri posibile)
1. aș încerca pur și simplu să evit persoana respectivă
2. aș discuta cu persoana respectivă și i-aș cere politicos să mă lase în pace
3. aș încerca să mă transfer la altă secție / facultate / cămin pentru a nu mai intra în contact cu persoana
respectivă
4. aș raporta acest caz la conducerea facultății
5. m-aș adresa unei instutuții publice cu responsabilități în domeniu
6. aș apela la mass-media
7. aș discuta cu prietenii apropiați și le-as cere ajutorul
8. nu aș face nimic/ aș aștepta să treacă de la sine
9. altceva…………………………………………………………………………………………………
88. Nu știu
99. Nu răspund
HATE SPEECH
Q23. Ați întâlnit în facultate sau în cămin, mesaje, poze sau desene care îndeamnă la discriminare sau
ură împotriva unor grupuri minoritare (De ex: MoarteȚiganilor!, Jos homosexualii!, Afară cu ungurii,
etc)?
1. Da, doar în facultate/ universitate
4. Nu
2. Da, doar în campus
88. Nu știu
3. Da, peste tot
99. Nu răspund
Q24. Ați întâlnit în facultate sau în cămin, mesaje sau simboluri naziste, legionare, pro-Antonescu sau
sau care neagă holocaustul?
1. Da, în facultate/ universitate
4. Nu
2. Da, în campus
88. Nu știu
3. Da, peste tot
99. Nu răspund
Q25. Dar în vorbirea curentă din campusul universitar, ați întâlnit idei sau afirmații care instigă la ură sau
discriminare față de alte grupuri?

De exemplu: “Țiganii/Romii nu sunt români, „Femeile rome ar trebui sterilizate”, „Evreii sunt masoni
și controlează lumea din umbră”, „Toate femeile sunt curve”, „Băi cioroiule, dacă mai trăia Antonescu
erai săpun acum!”, „Afară cu ungurii din țară!”, “Iohannis nu e un bun român pentru că nu e ortodox”
sau altele de acest gen.
4. Nu,
1. Da, foarte des,
88. Nu știu
2. Da, destul de des,
99. Nu răspund
3. Da, dar rar sau foarte rar
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Q26. Dacă da, vă rugăm să detaliați. Menționați textul acestora.
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
CUNOAȘTEREA INSTITUȚIILOR ȘI A PROCEDURILOR DE RAPORTARE A CAZURILOR DE
DISCRIMINARE
Q27. Cunoașteți pe cineva din mediul universitar care a reclamat un act de discriminăre?
1. Da
2.Nu
99. Nu răspund
Q28. Ați reclamat vreodată un act de discriminare?
1. Da
2.Nu
99. Nu răspund
Q29. (Atenție FILTRU! Doar pentru cei care au răspuns DA la Q27 și/sau Q28)
Dacă Dvs. sau altcineva din facultate a raportat un caz de discriminare, care a fost rezultatul?
1. nu am/ a primit niciun rezultat (a trecut mai mult de 3 luni de la depunerea plângerii)
2. cazul este în curs de soluționare (a trecut mai puțin de 3 luni de la depunerea plângerii)
3. mi/ i s-a dat dreptate
4. nu mi/ i s-a dat dreptate
5. mi/ i s-a dat dreptate dar au existat urmări negative asupra reclamantului (victimizare)
6. nu mi/ i s-a dat dreptate și au existat urmări negative asupra reclamantului (victimizare)
88. Nu știu
99. Nu răspund
Q30. (Atenție FILTRU! Doar pentru cei care au răspuns NU la Q28)
Care a fost motivul pentru care nu ați reclamat actul de discriminare? (mai multe răspunsuri posibile)
1. Nu, nu m-am simțit discriminat/(ă)
2. Nu am știut că am acest drept
3. Nu am știut cui să mă adresez
4. Am preferat să caut alte soluții? Care?...................
5. Nu cred că ar fi avut vreun sens / Nu cred că mi s-ar fi dat dreptate
6. Mi-a fost frică de eventuale urmări negative
7. Alt motiv. Care?................................................
88. Nu știu
99. Nu răspund
Q31. (Atenție FILTRU! Doar pentru cei care au răspuns NU la Q28)
Dacă ar fi să depuneți o plângere pentru un act de discriminare, la cine ați apela? (mai multe răspunsuri
posibile)
1. La un avocat.
2. La o instituție a statului responsabilă cu egalitatea de tratament. Care instituție? (Q32)......................
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3. La conducerea facultății
4. La Comisia de Etică a universității
5. La un profesor apropiat
6. La o organizație studențească sau reprezentant la studenților
7. La o organizație non-guvernamentală de profil. Care?........................
8. Altcineva (menționați)…………………………………
88. Nu știu.
99. Nu răspund.
Q33. Despre care din următoarele instuții și organizații ați auzit? (mai multe răspunsuri posibile)
1. Direcția Generală Protecția Persoanelor cu Handicap
2. Avocatul Poporului
3. Centrul de Resurse Juridice
4. Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați din cadrul Ministerului Muncii
5. Comitetul Helsinky – Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului (APADOR-CH)
6. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD)
7. Departamentul pentru Relații Interetnice
8. Consiliul Național al Audiovizualului (CNA)
9. Alte instituții – organizații. Care?.....................................
88. Nu știu
99. Nu răspund
Q34. Pe parcursul cursurilor urmate la facultate ați participat sau ați auzit de existența vreunui eveniment sau
întâlnire cu studenții în cadrul facultății / universității în care să se discute despre problematica discriminării,
a hățuirii sexuale sau a discursului instigator la ură?
1. Da
2.Nu
99. Nu răspund
Q35. Din câte știți, există o persoană sau un departament / comisie în facultatea/ universitatea dvs.,
responsabilă cu soluționarea plângerilor legate de încălcarea drepturilor studenților?
1. Da
2.Nu
99. Nu răspund
Q36. (Atenție FILTRU! Doar pentru cei care au răspuns DA la Q35). Care este această persoană /
departament/ comisie din facultate / universitate?
.................................................................................................................................
Q37. Ce știți despre Comisia de Etică din universitate advs.?
1. nimic
3. am auzit că există și îi cunosc atribuțiile.
2. am auzit că există, dar nu știu cu ce se ocupă
88. Nu știu
99. Nu răspund
Q38. (Atenție FILTRU! Doar pentru cei care au răspuns la Q37 alegând opțiune 3:” am auzit că există și îi
cunosc atribuțiile” ) Vă rugăm, nominalizați o atribuție a Comisiei de Etică din universitatea dvs.
.............................................................................................................................................

9

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009‐2014,
în cadrul Fondului ONG in România

SOCIO-DEMOGRAFICE
SD1. Gen:

1. Masculin

2. Feminin

SD2. Vârsta (în ani împliniți):………………………………….
SD3. Mediu de rezidență/proveniență:
SD4. Etnia: 1.Română

2. Romă

SD5. Religie:
1. Creștin Ortodoxă
2. Romano- Catolică
3. Greco-Catolică
4. Prostestantă (Reformat,
Luteran, Unitarian, etc)

1. Rural
3. Maghiară

2. Urban
4. Alta. Care?.................................................

5. Neoprotestantă (Baptist,
Penticostal, Adventist, Martorii
lui Iehova, etc)
6. Musulmană
7. Mozaică

8. Altă religie
(care?.....................)
9.Agnostic / Ateu
00. nu răspund

SD6. Sunteți sau ați fost implcat într-un ONG sau asociație de studenți?
1. Da
2.Nu
99. Nu răspund
SD7. Forma de învățământ:

1.zi, cu taxă

2. zi, fără taxă

3. Frecvență Redusă(FR)/Învățământ la Distanță(ID)

SD8. Universitatea in cadrul careia sunteti inscris(a) este:

1. de stat

2. privată

SD9. Universitate:……………………………………………..
SD10. Facultate:……………………………………………….
SD11. Specializare…………………………............................
SD12. An studii………………………………………………....

Vă mulțumim!

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014.
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Cadru legislativ (în
domeniul egalității de
șanse / discriminare)

Valori și principii
(de organizare și
funcționare) aplicabile
egalității de șanse și
antidiscriminării

Drepturi și

1.

2.

3

Ale comunității academice

Libertatea de exprimare
vs
”hate speech” (limitarea
libertății de exprimare)
Libertatea de exprimare
vs
dreptul la demnitate
(limitarea libertății de
exprimare)
Toleranță, etc.

Prevederi la nivel național
(Constituția României, O.G.
nr. 137/2000, etc.)
Prevederi la nivel
internațional (Convenția
Europeană a Drepturilor
Omului etc.)
Discriminare, egalitate de
șanse

CARTĂ

1

CODU DE ETICĂ

UNIVERSITATEA ................

GHID DE ANALIZĂ

Anexa 2 - Grila de evaluare a regulamentelor universitare: Carte, Coduri de Etică și Statute ale Studenților

STATUTUL STUDENTULUI

Forurile și organismele
Universității –
competențe /

Interzicea expresă a
discriminării / prevederi
referitoare la egalitatea
de șanse:

4
.

5
.

responsabilități

.

Exemple de comportamente
discriminatorii
Discriminare
vs
abuzuri
Universitatea prin organe de
conducere
Organisme specializate –
Comisia de Etică

Criterii (listă închisă sau
deschisă a criteriilor)
Măsuri afirmative (listă
închisă sau deschisă). Ex.
locuri speciale pt. Romi/
acomodarea pesoanelor cu
dizabilități
Formele discriminării
(discriminare directă,
indirectă, hărțuire, hărțuire
sexuală, ordinul de a
discrimina, discriminare
multiplă, victimizare)
Excepții (justificări obiective)

(luată ca un tot, fără a se
face diferențiere)
cadre didactice / cadre
auxiliare / studenți
Indicarea drepturilor
încălcate

2

7
.

6
.

Indicarea instituțiilor
competente în
soluționarea plângerilor

Procedura de sesizare și
soluționare a cazurilor
de discriminare

responsabilități specifice
în domeniul respectării
dreptului la egalitate de
șanse

Mod de formulare a
plângerilor
Mod de soluționare a
plângerilor (probe, termene,
etc.)
Sancțiuni

Alte organisme – Ex. Comisia
de monitorizare (Craiova),
Ombudsman, etc.
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Anexa 3 - Chestionar transmis conducerilor celor 10 universităţi
CHESTIONAR

1. Prevederile antidiscriminare din cuprinsul documentelor aplicabile la nivelul universității
(Carta, Cod de Etică) pe care o reprezentați Au fost aduse la cunoștința membrilor
comunității universitare? – DA......... / NU..........
Dacă DA, sub ce formă și în ce moment?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. Au existat campanii de informare a membrilor comunității academice, cu privire la
prevederile anti-discriminare si procedura de raportare a unor eventuale cazuri? Dacă da,
câte în ultimii 3 ani? Dacă nu, există inițiative în acest sens?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. În cadrul universității pe care o reprezentați, au fost modificate prevederile Cartei, a
Codului de etică sau a Codului Studentului? Dacă da, care dintre ele?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. În cadrul universității pe care o reprezentați se ia în considerare modificarea prevederilor Cartei,
a Codului de etică sau a Codului Studentului, în viitorul an universitar?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5. În cadrul universității pe care o reprezentați este publicat un raport anual privind discriminarea?
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
6. Dacă da, cine este responsabil pentru redactarea lui?
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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7. Universitatea pe care o reprezentați, deține statistici despre numărul de studenţii care fac
parte din grupurile vulnerabile la discriminare (în ultimii 4 ani)?










Cazuri sociale- DA........./ NU.............
Femei/ bărbaţi – DA............./ NU............
Studenţi care provin din sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului –
DA............./ NU............
Mediul de provenienţă rural / urban - DA............./ NU............
Etnie/ minorităţi naţionale - DA............./ NU............
Cetăţeni străini - DA............./ NU............
Religie - DA............./ NU............
Persoane cu dizabilităţi DA............./ NU............
Studenţi maturi (peste 30 ani) DA............./ NU............

Menţiuni:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
8. Universitatea pe care o reprezentați, deține statistici cu privire la stuctura de conducere și
a corpului profesoral? Dacă da, vă rugăm să completați cifrele mai jos:
Gen

Consiliul de
administrare

Senatul universitar

Decani

Profesori
(indiferent de
grad universitar)

Bărbați
Femei
9. În cadrul universității pe care o reprezentați, există infrastructură specifică pentru
promovarea egalităţii, precum:
 Telverde pentru reclamarea unor cazuri de hărțuire/ discriminare - DA/ NU
 Cabinet de consiliere psihologică - DA/ NU
o Dacă da, este gratuit? - DA/ NU
o Câți angajați cu pregătire de specialitate lucrează în acest cabinet? ................
o Aveți informații cu privire la numărul de persoane care au beneficiat de
consiliere în ultimul an? – DA (Nr.: ............)/ NU
 Rampă pentru persoanele cu dizabilități - DA/ NU
 Ombudsman universitar - DA/ NU
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o Dacă da, aveți informații cu privire la numărul de persoane care au beneficiat de
consiliere în ultimul an? – DA (Nr.: ............)/ NU
Servicii suport de tip Consilieri pentru diversitate - DA/ NU
Altele (detaliați) – DA / NU

Menţiuni:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
10. Cât de des există întâlniri ale Comisiei de Etică în cadrul universității pe care o
reprezentați? În cazul în care universitatea nu are Comisie de Etică, vă rugăm să precizați.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
11. Există politici / strategii sau măsuri de prevenire și combatere a discriminării în cadrul
universităţii pe care o reprezentați? Dacă da, vă rugăm să detaliați.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
12. Universitatea pe care o reprezentați a fost implicată în campanii de promovare a
toleranţei și anti-discriminării la nivelul comunităţii locale, în ultimii 3 ani? Dacă da, vă
rugăm să menționați denumirea inițiativei și luna/anul în care s-a desfășurat?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
13. Care sunt formele de discriminare cu care v-ați confruntat la nivelul Universității pe care o
reprezentați? (discurs instigator / “hate speech”, hărțuire, hărțuire sexuală, comportament
insultător)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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14. La nivelul Universității pe care o reprezentați au fost înregistrate abateri de la principiile
etice sau de echitate (din partea angajaților universității sau a studenților)?
– DA ......./ NU....../ Nu știu..................
15. Descrieți pe scurt procedura de sesizare şi soluţionare a cazurilor de discriminare
(hărțuire / hărțuire sexuală / etc.)? (Dacă există)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
16. Universitatea pe care o reprezentați a fost reclamată în cazuri de discriminare (pe orice
criteriu) în ultimii 4 ani?
 Da, în instanţă – Nr de procese intentate ..................
 Da, la Consiliul Naţional pentru Combatera Discriminării (CNCD) – Nr de sesizări
depuse ..................
 Nu ....................
 Nu știu .......................

Notă:
Acest chestionar a fost realizat în cadrul proiectului “Mobilizarea universităţilor pentru
combaterea discriminării”, implementat de Societatea Academică din România în parteneriat
cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi Asociația Centrul pentru
Educație și Dezvoltare Socială (CEDS).
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009
– 2014.
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Anexa 4
CHESTIONAR
adresat organizaţiilor sindicale

Vă contactăm din partea Societății Academice din România (SAR), care derulează proiectul
„Mobilizarea Universităților pentru Combaterea Discriminării” prin intermediul căruia ne
propunem să contribuim la combaterea discriminării și a discursului instigator la ură în
învăţământul superior, prin creşterea capacităţii universităților, Ministerului Educației şi a
studenților de a răspunde adecvat acestui fenomen. Pentru mai multe detalii despre proiect
vizitați: http://sar.org.ro/mobilizarea-universitatilor-pentru-combaterea-discriminarii/
Dorim să vă adresăm câteva întrebări care vizează procesul de sesizare al cazurilor de
discriminare şi modul de gestionare al acestora de către organizaţia pe care o reprezentaţi:
1. Organizaţia dvs. a primit sesizări din partea profesorilor cu privire la cazuri de
discriminare, hărţuire sau discurs instigator la ură? Dacă da, care este numărul cazurilor?
2. Organizaţia dvs. dispune de :



mecanisme pentru colectarea sesizărilor
proceduri de soluţionare a cazurilor sesizate?

Menționăm că aceste informații vor fi utilizate în vederea întocmirii unui raport mai amplu cu
privire la modul în care universitățile din România se raportează la fenomenul antidiscriminării.

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru
informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.
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Anexa 5
CHESTIONAR
adresat asociațiilor studențești

Vă contactăm din partea Societății Academice din România (SAR), care derulează proiectul
„Mobilizarea Universităților pentru Combaterea Discriminării” prin intermediul căruia ne
propunem să contribuim la combaterea discriminării și a discursului instigator la ură în
învăţământul superior, prin creşterea capacităţii universităților, Ministerului Educației şi a
studenților de a răspunde adecvat acestui fenomen. Pentru mai multe detalii despre proiect
vizitați: http://sar.org.ro/mobilizarea-universitatilor-pentru-combaterea-discriminarii/
Dorim să vă adresăm câteva întrebări care vizează procesul de sesizare al cazurilor de
discriminare şi modul de gestionare al acestora de către organizaţia pe care o reprezentaţi:
1. Organizaţia dvs. a primit sesizări din partea studenților cu privire la cazuri de
discriminare, hărţuire sau discurs instigator la ură? Dacă da, care este numărul cazurilor?
2. Organizaţia dvs. dispune de :



mecanisme pentru colectarea sesizărilor
proceduri de soluţionare a cazurilor sesizate?

Menționăm că aceste informații vor fi utilizate în vederea întocmirii unui raport mai amplu cu
privire la modul în care universitățile din România se raportează la fenomenul antidiscriminării.

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru
informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.
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2009

An

Nu sunt fapte de discriminare – petiția nu este
de natură a evidenția niciun element care ar
permite sub aspectul scopului sau efectului
creat reținerea unui comportament actual de
restricție / preferință / excludere aplicat direct
petentului
.
Clasarea petiţiei în urma retragerii plângerii.

Petentul reclamă refuzul secretariatului
Facultății de Drept al Universității
București de a-i primi cererea pentru a
participa la retestarea organizată de INM
în 2009.
Persoană cu deficienţă de vedere care
se manifestă prin intoleranţă la lumină
puternică este studentă cu specializarea
de kinetoterapie; după ce a fost

180/31.03.2009

473/02.09.2009

1/11

Admiterea excepţiei de tardivitate întrucât
faptele depăşesc termenul de 1 an.

Soluţie

Petentul se consideră discirminat prin
faptul că nu i se recunosc meritele avute
în cadrul Academiei de Studii
Economice, respectiv prin desființarea
laboratorului de economie și politica
energiei la care a fost fondator;
desființarea cursului postuniversitar;
neacordarea indemnizației de merit și
altele pe perioada 1962 – 1988,
respectiv 1989 – 2005..

Obiect

97/15.01.2009

Nr. Hotarâre

Jurisprudenţă C.N.C.D. 2009 – 2014

Anexa 6

1. Admiterea excepţiei de tardivitate
pentru faptele care depăşesc termenul
de 1 an;
2. Nu se pot reţine fapte de discriminare
(lipseşte criteriul)
3. Admiterea excepţiei de necompetenţă
a C.N.C.D. cu privire la aspectele care
ţin de constituirea unor comisii de
disciplină, înscenarea unor abateri
disciplinare, ameninţări, acţiuni de
intimidare
Faptele nu reprezintă discriminare întrucât nu
există legătură de cauzalitate între criteriu și
tratamentul diferențiat. (Având în vedere
faptul că petenta nu a îndeplinit condițiile
prevăzute de Legea 128/1997 care stipulează
că pot fi menținuți în funcție, cu respectarea
anumitor condiții, până la împlinirea vârstei de
70 de ani.

Hărţuire la locul de muncă (Universitatea
de Arte “George Enescu” din Iaşi).
Petenta (asistent lector universitar) este
supusă unor acţiuni de intimidare,
cercetări disciplinare deoarece a
acţionat angajatorul pentru calcularea
corectă a salariului din ultimii 3 ani.

Petenta consideră că a fost discriminată
pe criteriu de gen întrucât cu ocazia
depunerii cererii pentru obținerea
avizului Consiliului profesoral în vederea
continuării activității didactice în cadrul
secției a cărei șefă de catedră este,
aceasta nu a primit aviz, pe când alți 4
colegi bărbați au primit.

605/26.11.2009

74/26.05.2010

2/11

Clasare în urma retragerii plângerii.

Petenta reclamă acte și fapte de
discriminare la locul de muncă
(Universitatea de Medicină și Farmacie
Carol Davila) manifestate prin
amenințări, acuzații fără temei, ce au
dus la încălcarea dreptului la muncă,
respectiv drepturi salariale.

550/12.11.2009

declarată admisă, în timpul anului
şcolar, i se cere să renunţe la studii din
moment ce nu a fost declarată admisă la
2 probe sportive

2010

Faptele nu reprezintă discriminare nu există o
legătură de cauzalitate între fapte și criteriu.
Reclamatul a probat prin date statistice.

Constatarea faptei de discriminare; aplicarea
sancţiunii avertisment.

1. Admiterea excepţiei de tardivitate
pentru faptele care deăpăşesc
termenul de 1 an;
2. Faptele sesizate nu intră sub incidența
art. 2 din O.G. nr. 137/2000

Petentul arată că nu a fost admis la
Facultatea de teatru din cadrul
Universității Spiru Haret din cauza
vârstei (33 de ani) și din cauza profilului
de liceu finalizat (real).
Împiedicarea petentei de a participa la
concursul pentru ocuparea postului de
conferenţiar universitar pe motiv că nu
ar avea diplomă de bacalaureat
echivalată în România, din moment ce a
finalizat studiile în Republica Moldova.
Petentul se consideră disciminat întrucât
a fost hărțuit, victimizat, începând cu
anul 1980 – 1992 când a obținut titlul de
doctor și 3 granturi internaționale. De
asemenea, petentul consideră că a fost

153/07.07.2010

286/20.10.2010

321/18.10.2010

3/11

Faptele nu pot fi probate ca fapte de
discriminare, întrucât din apărarea
reclamatului, niciun aplicant nu a fost respins
în cursul etapei de depunere chestionar sau
interviu pe baza provenienței universitare.

Petentul arată că reclamatul (ELSA
România) a postat pe internet un anunț
prin care informează publicul că
derulează un program prin intermediul
căruia sunt oferite locuri de practică
pentru studenții facultății de drept din
Universitatea București. Astfel, petentul
consideră că se produce o discriminare
raportat la studenții altor universități de
stat și private, datorită faptului că
mesajul este adresat doar studenților din
cadrul Universității București.

121/07.07.2010

2011

Petenta se consideră discriminată de
Faptele prezentate nu reprezintă discriminare
anagajator în raport cu aplicarea Codului – lipsă criteriu.
muncii, Statutului Personalului Didactic,
Contractului Colectiv și contractului
individual de muncă, precum și cu
aplicarea reglementărilor Universității
Babeș - Bolyai
Petentul reclamă excluderea din catedra
de algebră, prin înființarea secției de
algebră și respingerea propunerii de
curs opțional, alocarea unei norme
didactice tipică unui asistent universitar
sau lector universitar.

413/08.12.2010

147/13.04.2011

4/11

Nu se întrunesc elementele unei fapte de
discriminare – lipsă criteriu.

Petenta consideră că este discriminată
prin faptul că nu i s-a comunicat că sunt
necesare modificări la lucrarea de
doctorat şi astfel, i s-a refuzat susţinerea
în public a tezei de doctorat.

404/08.12.2010

Nu se întrunesc elementele unei fapte de
discriminare – apartenența la o secție nu este
un drept, ci o posibilitate (nu a fost votat) –
lipsă drept încălcat.

Clasarea petiţiei – lipsă date de identificare
(domiciliu)

Excluderea petentului din proiectul de
antreprenoriat

354/24.11.2010

discriminat de rectorul Universității din
Craiova în ceea ce privește promovarea
sa profesională din 2009.

Clasarea petiţiei în lipsa semnăturilor
solicitate de către C.N.C.D. în termenul
stabilit, din partea petiționarilor, de
desemnare a Sindicatului în demersul
acestuia către C.N.C.D.

Nu se întrunesc elementele unei fapte de
discriminare – lipsă criteriu. (5 voturi pentru şi
2 împotrivă).

1. Refuzul eliberării unui document nu
constituie discriminare;
2. Nesoluţionarea plângerii de către
poliţie – aspectele sesizate nu se
confirmă;
3. Neaprobarea cererii de prelungire a
şederii de către Oficiul Român pentru
Imigrări - nu se pot reţine fapte de

Sindicatul Liber al Universității din Pitești
reclamă discriminarea continuă,
victimizarea și hărțuirea petentei de
către rector și de către consilierul juridic
din cadrul instituției.

Discriminare între absolvenţii aceloraşi
facultăţi dar din localităţi diferite din
cadrul Universităţii “Spiru Haret” în ceea
ce priveşte eliberarea diplomelor de
licenţă (promoţia iulie 2009)
Petentul reclamă discriminarea la care a
fost supus prin faptul că Universitatea
“Ovidius” din Constanţa a decis
exmatricularea sa, ceea ce a contribuit
la repatrierea acestuia.

189/04.07.2011

276/06.07.2011

286/11.07.2011

5/11

Faptele nu intră sub incidenţa art. 2 din O.G.
nr. 137/2000.

Nerecunoaşterea studiilor absolvite la
Universitatea “Spiru Haret”, învăţământ
la distanţă, datorită neacreditării sau
neautorizării de a acţiona conform legii.

186/18.05.2011

Refuzul eliberării diplomelor de licenţă
pentru promoţia 2009, Universitatea
“Spiru Haret”, forma de învăţământ I.D.

434/09.11.2011

6/11

1. Admiterea excepţiei de tardivitate faţă
de faptele care depăşesc termenul de
1 an;
2. Nu se întrunesc elementele unei fapte
de discriminare – lipsă criteriu;
3. nu pot fi reţinute fapte de discriminare
(victimizare).

Petenta reclamă hărţuirea din partea
angajatorului (Universitatea de Ştiinţe
Agronomice şi de Medicină Veterinară
Bucureşti prin schimbarea postului (şef
depozit substanţe toxice) fără încheierea
unui act adiţional (post cu jumătate de
normă), abuzuri, neacordarea unor
drepturi.

324/03.08.2011

Faptele nu intră sub incidenţa art. 2 din O.G.
nr. 137/2000.

Faptele nu reprezintă discriminare –
tratamentul diferențiat este justificat obiectiv
de un scop legitim, iar metodele de atingere a
acestui scop sunt adecvate și necesare, în
conformitate cu prevederile art. 2 alin. 3.

Înscrierea (prin Nota nr.
13846/29.09.2010 a Ministrului
Educației, Tineretului și Sportului) diferit
și discriminatoriu pe diplomele
absolvenților Facultății de Medicină
Dentară din cadrul Universității de
Medicină și Farmacie din Târgu Mureș a
titulaturii de ”medic dentist” în
comparație cu ”doctor medic”, titulatură
ce apare pe diploma absolvenților
Facultății de Medicină Generală din
cadrul aceleiași Universități și a
celorlalte, precum și a celor care au
absolvit anterior Facultatea de Medicină
Dentară.

306/26.07.2011

discriminare întrucât există justificare
obiectivă.

2012

Faptele sesizate nu constituie discriminare.

Faptele sesizate nu constituie discriminare.

Faptele sesizate nu constituie discriminare.

Sindicatul Liber al Universităţii Piteşti
susţine că membrii acestuia sunt hărţuiţi
de către conducerea Universităţii
datorită apartenenţei lor sindicale.
Victimizare pentru membrii Sindicatului
Liber al Universităţii Piteşti, urmare a
plângerii formulate la C.N.C.D.
Victimizare, refuzul unor drepturi pentru
membrii Sindicatului Liber al Universităţii
Piteşti, urmare a plângerii formulate la
C.N.C.D.

242/01.08.2012

243/01.08.2012

249/08.08.2012

7/11

Constatarea faptei de discriminare prevăzută
de art. 2 alin. 1 şi art. 6 lit. d) din O.G. nr.
137/2000.
Sancţiune: avertisment.

Faptele sesizate nu constituie discriminare.

Admiterea excepţiei de necompetenţă a
C.N.C.D. faţă de faptele penale.

Refuzul primirii cererii de înscriere la
examenul de definitivat pe motiv că este
absolvent al Universităţii “Spiru Haret”,
forma de învăţământ I.D.

Petentul, student în cadrul Universităţii
Tehnice de Construcţii Bucureşti,
reclamă hărţuirea sexuală la care este
supus din partea a 3 cadre didactice.
Federaţia Sindicatelor Libere din
Învăţământ reclamă discriminarea din
partea M.E.C.T.S. prin faptul că la
nivelul învăţământului preuniversitar,
cotizaţiile sindicale nu se reţin de către
angajator, ceea ce are ca efect
nededucerea din venit a cotizaţiilor
sindicale.

199/04.07.2012

110/06.04.2012

38/31.01.2012

Petentul reclamă că nepoata sa nu a
putut să se înscrie la examenul de
admitere la Facultatea de Pompieri din
cadrul Academiei de Poliție Al. I. Cuza,
întrucât nu există locuri speciale pentru
fete.

Petentul susține că a însoțit la înscrierea Admiterea excepției lipsei calității procesuale
la Facultatea de Sociologie și Asistență
active a petentului.
Socială a Universității din București, un
grup de colegi ai fiului său, absolvenți ai
examenului de bacalureat, sesiunea iulie
2012, ocazie cu care a constatat că
înscrierile se încheiau în data de
16.07.2012. Astfel, consideră că această
situație este discriminatorie la adresa
absolvenților examenului de bacalureat
admiși ca urmare a contestării

522/26.12.2012

550/12.12.2012

8/11

Petentul reclamă faptul că a fost trecut
absent la examenul de
“Criptografie şi securitate” de la
Facultatea de Matematică şi Informatică
din cadrul Universităţii Bucureşti, deşi
era prezent, precum şi refuzul oferirii
unui răspuns la contestarea examenului.

514/27.11.2012

Petentul nu are calitate procesuală în lipsa
reprezentării.

1. Nesoluţionarea contestaţiei –
admiterea excepţiei de necompetenţă
a C.N.C.D.
2. Faptele sesizate nu constituie
discriminare.

Neconcordanţe cu Legea Învăţământului Faptele nu intră sub incidenţa art. 2 din O.G.
în elaborarea Metodologiei de
nr. 137/2000.
Organizare şi Desfăşurare a Alegerilor la
nivelul Universităţii “Transilvania”
Braşov.

393/22.10.2012

2013

Admiterea excepţiei de tardivitate întrucât
faptele depăşesc termenul de 1 an.

Petentul, student la Universitatea de
Medicină şi Farmacie “Carol Davila”
reclamă că este discriminat prin
respingerea cererii privind susţinerea
examenelor restante.

Petentul reclamă că a fost discriminat de Admiterea excepţiei calităţii procesuale active
către Universitatea “Constantin
a petentului.
Brâncuşi” Tîrgu Jiu prin pierderea
titulaturii în învăţământul superior, faţă
de un alt profesor care este parlamentar
care şi-a păstrat această calitate.
Asociaţia Maghiară pentru Pregătirea

435/10.07.2013

467/07.08.2013

618/16.10.2013

9/11

Admiterea excepţiei de necompetenţă a
C.N.C.D.

Aplicarea diferită a legii pentru funcţii
similare la Universitatea Naţională de
Apărare Carol I Bucureşti, în ce priveşte
salarizarea şi acordarea concediului de
odihnă.

604/17.12.2012

Nu se întrunesc elementele unei fapte de

Clasare – lipsă elemente petiţie.

Petenta solicită o hotărâre care să-i
asigure dreptul de a participa la
examenul de titularizare, fiind
absolventă a Universităţii “Spiru Haret”.

584/17.12.2012

rezultatelor inițiale sau la adresa celor
care au ocntestat nota la una din
disciplinele de examen, întrucât aceștia
au beneficiat de un termen prea scurt în
raport cu absolvenții examenului de
bacalureat care au absolvit direct.

2014

306/28.05.2014

291/21.05.2014

281/21.05.2014

185/19.03.2014

10/11

Petentul, candidat la examenul de
admitere la Academia de Poliție “Al. I.

Medicală şi Farmaceutică din România
reclamă modul în care sunt
reglementate programele de studii
universitare din cadrul Universităţii de
Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş,
fiind impusă limba română pentru
stagiile clinice.
Petentul, cadru universitar în cadrul
Universității “Al. I. Cuza” din Iași, susține
că urmează să fie supus unei cercetări
disciplinare, fără a avea un motiv
întemeiat și fără a-i fi dovedită vinovăția
cu privire la acuzația de hărțuire sexuală
venită din partea unui student care l-a
reclamat.
Petentul, lector în cadrul Universității de
Vest Timișoara reclamă faptul că a fost
nevoit să se supună deciziei rectoratului
de încetare a raporturilor de muncă cu
Universitatea datorită activității sale
publicistice care aduce atingere
Germaniei.
Petentul reclamă faptul că i-a fost
îngrădit liberul acces la un post didactic
prin condiționarea cunoașterii limbii
maghiare pentru posturile de lector
universitar scoase la concurs în 2014 și
2012.
Nu se întrunesc elementele unei fapte de
discriminare – există justificare obiectivă, fiind

Nu se întrunesc elementele unei fapte de
discriminare – există justificare obiectivă.

Constatarea faptei de discriminare prevăzută
de art. 2 alin. 1 şi art. 7 lit. a) din O.G. nr.
137/2000.
Sancţiune: amendă 2000 lei.

Fapta de discriminare nu există întrucât nu sa probat existența reclamației din partea
studentului și nu a fost aplicată nicio
sancțiune petentului.

discriminare – lipsă drept încălcat.

11/11

Cuza”, consideră că este supus unei
discriminări prin impunerea condiției de
vârstă (maxim 35 de ani – pentru forma
de învățământ cu frecvență redusă).

vorba de o cerință profesională.

Anexa 7
Lista perechilor de cuvinte utilizate în căutarea cazurilor de discriminare în mediul
universitar, relatate de mass-media în perioada 2012-2014
Discriminare – 1, 2, 6, 8
Hartuire – 1, 2, 4, 6
Incluziune – 7, 8
Dizabilitate – 1,2,3,4, 5, 6
Handicap – 1,2,3,4, 5, 6
Etnie – 1,2,3,4
Agresiune - 1,2,3,4
Acces – 1,2,3
Romi/ rromi – 1,2,3,4, 5,6
tigani– 1,2,3,4, 5,6
Unguri – 1,2,3,4, 5,6
Maghiari – 1,2,3,4, 5,6
Instigare – 4, 5
CNCD -2,4,7
Rasism – 1,2,3
Xenofob – 1,2,3,
minoritati – 1,2,3,4
Homosexual – 1,2,3,4, 5,6
Lesbiana – 1,2,4, 6
Homofob – 1,2,3,4
LGBT – 1,2,3,4
Excluziune/ excludere -7, 8
Marginalizat- 5, 7,8

Degradant – 1,2,3,4
Prejudecati – 1,2,3,4, 5,6
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