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GLOSAR DE TERMENI
Un pas important spre conștientizarea aspectelor legate de
egalitate de șanse, rasism, discriminare și diversitate în educație
este să cunoaștem și să înțelegem termenii specifici.

Adaptare rezonabilă1: ansamblul măsurilor întreprinse de către un stat în scopul
protejării și promovării egalității în drepturi a persoanelor cu handicap.
Antisemitism2: doctrină sau atitudine sistematică de ostilitate față de evrei.
Categorie defavorizată3: categorie de persoane care fie se află pe o poziție de inegalitate în raport cu majoritatea cetățenilor datorită diferențelor identitare față de majoritate, fie se confruntă cu un comportament de respingere și de marginalizare.
Cerințe profesionale4: sunt acele condiții impuse de angajator cu ocazia organizării
unui concurs pentru ocuparea unui loc de muncă, condiții care sunt absolut necesare pentru
buna desfășurare a activităților impuse prin fișa postului.
Contravenție fapta săvârșită cu vinovăție care lezează valorile sociale care nu sunt
ocrotite prin legea penală. În domeniul discriminării, obiectul specific al contravenției este
reprezentat de valorile, relațiile sociale, interesele legitime și drepturi aflate în strânsă
legătură cu principiul egalității și nediscriminării.
Criteriul de discriminare: este elementul primordinal în determinarea caracterului discriminatoriu al faptei. Nu orice deosebire, excludere, restricție sau preferință cu
privire la recunoașterea, folosința sau exercitarea în condiții de egalitate a drepturilor și libertăților fundamentale constituie un act sau fapt de discriminare, ci numai acelea care sunt
săvârșite ținând cont de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingerile, genul, orientarea sexuală, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare
HIV ori apartenența la o categorie defavorizată (a unei persoane).
Diferența de tratament: constă în încălcarea principiului egalității și al nediscriminării. Tratamentul diferențiat se realizează prin aplicarea unor standarde diferite unor
persoane aflate în situații similare, pe baza criteriilor de discriminare prevăzute de lege5.
Echitate: corectitudine, justețe. 1. În sens semantic, dreptate, nepărtinire, cinste.
Cristian Jura (2003), Dicționar de termeni privind nediscriminarea, C.N.C.D., Editura All Beck, București.
Idem.
3
Art. 4 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
4
Conceptul este prezentat ca o excepție de la tratamentul diferențiat în materie de angajare și profesie (art. 5 din
O.G. nr. 137/2000).
5
Conform O.G. nr. 137/2000, tratamentul diferențiat poate avea la bază orice alt criteriu, cele enumerate la art. 2
alin. 1 fiind doar cu titlu exemplificativ.
1
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2. În sens juridic, principiu pe care se fundează întreaga reglementare legală a relațiilor
sociale interumane și economice în spiritul dreptății, egalității și justiției, al respectului reciproc și al colaborării între membrii societății și promovării valorilor sociale și umane.6

Egalitatea de șanse: constă în respectarea capacităților, nevoilor și aspirațiilor tuturor persoanelor, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
convingerile, genul, orientarea sexuală, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă,
infectare HIV ori apartenența la o categorie defavorizată a acestora.
Egalitatea de șanse între femei și bărbați: luarea în considerare a capacităților,
nevoilor și aspirațiilor diferite ale persoanelor de sex masculin și, respectiv, feminin, și tratamentul egal al acestora.7
Educație multiculturalã: ansamblul programelor educaționale impuse de coexistența într-un spațiu multietnic. Scopul acestor programe constă în promovarea culturii și
tradițiilor grupurilor minoritare, în vederea păstrării identității culturale și integrarea acestora prin acomodarea majorității. Este un instrument al luptei împotriva rasismului, xenofobiei și a discriminării și de consolidare a unei societăți democratice.
Etnie8: termenul definește o populație care este caracterizată printr-un nume specific (etnonim), tradiție culturală și origine comune, precum și prin conștiința apartenenței la
același grup. Elementele de unitate ale unei etnii constau în religie, limbă, istoria, cultura
și civilizația comune. În literatura de specialitate s-a subliniat necesitatea diferențierii între
noțiunile de rasă și etnie, prima limitându-se la elemente de ordin biologic, în timp ce etnia
remarcându-se prin caracteristici lingvistice și culturale specifice.
Intoleranță9: atitudine și reacție negativă a unui grup sau a unei comunități sociale

de neacceptare a altor opinii, concepții, atitudini și comportamente individuale sau colective
care contravin propriilor ideologii, valori și norme.

Măsuri afirmative9: Conceptul de discriminare pozitivă considerat ca având o cono-

tație negativă a fost înlocuit de politici afirmative, acțiuni afirmative, măsuri afirmative, dar
și măsuri pozitive. Toate aceste concepte desemnează promovarea principiului egalității de
tratament pentru membrii anumitor grupuri de persoane dezavantajate, oferind acestora
anumite forme de tratament preferențial. Ele constau în măsuri speciale adoptate temporar
pentru accelerarea realizării egalității de șanse.

Mediere: procedură ce constă în soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor apărute
în urma unui act sau fapt de discriminare.11
http://e-juridic.manager.ro/dictionar-juridic/echitate/1667.html
Art. 1 alin. 2 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.
8
Cristian Jura (2003), Dicționar de termeni privind nediscriminarea, C.N.C.D., Editura All Beck, București.
9
Cristian Jura (2003), Dicționar de termeni privind nediscriminarea, C.N.C.D., Editura All Beck, București.
10
O.G. nr. 137/2000 defineşte măsurile afirmative la art. 2 alin. 9.
11
Instituţia medierii este una de sine stătătoare, expres reglementată prin Legea nr. 192/2006 privind medierea
şi organizarea profesiei de mediator.
6
7
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Politică publică: cadrul general de acțiuni guvernamentale care are ca scop îmbunătățirea unui domeniu al vieții publice, cu efecte asupra întregii societăți sau a unei părți
a populației.
Prejudecată: semnifică acel tip de raționament eronat, adoptat fără o justificare sau
verificare față de un individ, grup sau comunitate. Analiza acestui termen se face în legătură
cu conceptele de atitudine și clișeu, care demonstrează funcția simplificatoare și generalizatoare a prejudecății. Generalizarea derivă din lipsa sau incorectitudinea informațiilor
referitoare la un alt grup.
Principiul nediscriminării: Valoare care presupune interdicția oricărei diferențieri,
restrângeri sau încălări ale drepturilor omului în diverse domenii ale vieții publice: politic,
social, educațional, precum și în orice alt domeniu.
Rasism12: tendința de a identifica drept rase varietățile speciei umane, pentru a afirma
în mod prezumativ superioritatea unei rase față de alta; ideologie fondată pe credința că
există o ierarhie între rase; atitudine de ostilitate sistematică față de o anumită categorie de
persoane.
Declarația UNESCO din 1978 afirmă: „Orice teorie care pretinde superioritatea inerentă
a unui grup etnic sau rasial, implicând astfel că anumite grupuri au dreptul sã domine sau
sã elimine alte grupuri presupuse a fi inferioare sau care emite judecăţi de valoare bazate
pe diferențele rasiale, nu are nici un fundament științific și intră în contradicție cu etica și
principiile morale ale umanității”.
Segregare13: acțiunea de separare a unor persoane sau grupuri de persoane cu origini, tradiții sau religii comune de restul membrilor comunității din care fac parte (segregarea socială, segregarea rasială); ansamblul de practici politice discriminatorii aplicate
împotriva unui grup social în vederea limitării accesului acestuia la anumite resurse sau
recompense care țin de bunurile publice.
Societatea civilă14: poate fi definită prin diversitatea formelor de asociere (politică,
economică, culturală) realizată benevol și spontan în vederea promovării anumitor obiective
și interese. Aceste forme de asociere constituite atât pe plan național, cât și local, sunt autonome față de autoritățile publice, reprezentând o contrapondere în raport cu acestea.
Șovinism15: concepție care promovează exclusivismul, intoleranța națională și duș-

mănia între popoare. Poate fi interpretat ca formă extremă a naționalismului.

Toleranță: constă în respectarea libertății fiecărui individ, a modului său de a gândi,
de a acționa, respectarea opiniilor sale politice și religioase.
Xenofobie: constă în manifestarea unei atitudini de teamă, respingere și ostilitate
sistematică la adresa străinilor.
Cristian Jura (2003), Dicționar de termeni privind nediscriminarea, C.N.C.D., Editura All Beck, București.
Idem
14
Idem
15
Idem
12
13
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CADRU LEGAL APLICABIL
CONSTITUȚIA ROMÂNIEI
ORDONANŢA DE GUVERN NR. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor faptelor de discriminare (republicată)
ORDINUL PREŞEDINTELUI C.N.C.D. NR. 144 DIN 11 APRILIE 2008
privind aprobarea Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor,
publicată în Monitorul Oficial nr. 348 din 6 mai 2008

LEGEA NR. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
(republicată)

LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE NR. 1/2011
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 MUNCII – LEGEA NR. 53/2003
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. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
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CE ESTE DISCRIMINAREA?
DEFINIȚIE
Discriminarea constă în tratamentul diferenţiat a două persoane aflate în
situaţii comparabile, între care nu există distincţii relevante, sau aplicarea
unui tratament egal pentru persoane aflate în situaţii diferite.
Conform legislaţiei în vigoare, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere,
restricţie sau preferinţă pe baza criteriilor:
RASĂ,

CATEGORIE SOCIALĂ,

HANDICAP,

NAŢIONALITATE,

ETNIE,

CONVINGERI,

BOALĂ CRONICĂ NECONTAGIOASĂ,

SEX,

ORIENTARE SEXUALĂ,

INFECTARE,

RELIGIE,

APARTENENŢĂ LA O CATEGORIE DEFAVORIZATĂ,

LIMBĂ,
VÂRSTĂ,

SAU 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, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice16.

16

Art. 2 alin. 1 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor faptelor de discriminare (republicată)
Ce este discriminarea?
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FORMELE DISCRIMINĂRII
Discriminarea poate îmbrăca mai multe forme, precum discriminarea directă, discriminarea indirectă, victimizare, hărţuire, ordinul de a discrimina, discriminarea multiplă, sau
încălcarea dreptului la demnitate personală.

1.
DISCRIMINAREA DIRECTĂ survine când o persoană este tratată mai puţin favorabil
decât o altă persoană care a fost, este sau ar putea fi într-o situaţie comparabilă, pe
baza oricărui criteriu de discriminare prevăzut de legislaţia în vigoare.
În practică, pentru identificarea discriminării directe, intervine dificultatea de a stabili
situaţia comparabilă. Este necesar să se identifice o persoană cu o situaţie similară,
comparabilă cu cea care susţine că a fost discriminată.

EXEMPLU:

refuzul unei universităţi de admite un candidat la un program de studiu
pentru că este în vârstă.

PE SCURT ....
Discriminarea directă: DIFERENŢIERE pe baza unui CRITERIU care încalcă un DREPT

2.
DISCRIMINAREA INDIRECTĂ survine atunci când o prevedere, un criteriu, sau o
practică aparent neutră dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute
de legislaţia în vigoare, cu excepţia cazurilor în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop
sunt adecvate, necesare și proporționale cu scopul urmărit. De asemenea, discriminarea
indirectă reprezintă orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le
generează, favorizează sau defavorizează nejustificat sau supune unui tratament injust
sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate faţă de altele care se
află în situaţii egale.
EXEMPLUL 1:

8

Anunţul afișat la intrarea într-o discotecă: „Accesul interzis persoanelor care poartă fuste lungi, colorate şi bani în păr”, care face
referire indirectă la femeile de etnie romă.
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EXEMPLUL 2:

Anumite reguli de susținere a examenelor, care, deşi sunt aceleaşi pentru toți studenții, ar putea dezavantaja persoanele cu dizabilități (care,
de pildă, nu pot avea acces în anumite săli de curs sau nu pot aștepta
mai multe ore pentru a intra în ordine alfabetică la un examen oral).

PE SCURT ....
Discriminarea indirectă: DIFERENŢIERE aparent neutră care DEFAVORIZEAZĂ DISPROPORȚIONAT ANUMITE PERSOANE PE BAZA UNUI CRITERIU PREVĂZUT DE LEGE, ce
încalcă un DREPT fără o JUSTIFICARE OBIECTIVĂ

3.

DISCRIMINAREA MULTIPLĂ survine atunci când o persoană sau un grup de persoane sunt tratate diferenţiat, față de o altă persoană sau grup aflat(ă) într-o situaţie
similară și comparabilă, pe baza a două sau mai multe criterii (de discriminare).

EXEMPLU:

refuzul din partea unui cadru didactic de a accepta la curs o studentă de
etnie romă (criteriul de gen şi etnie).

4.
HĂRŢUIREA este orice comportament care duce la crearea unui cadru intimidant,
ostil, degradant ori ofensator, 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. Acest
comportament afectează negativ performanţa academică sau profesională a victimei,
precum și condiţiile de viaţă și de desfăşurare a activităţii.

EXEMPLU:

adresarea de către un reprezentat al conducerii facultăţii a unor cuvinte
jignitoare faţă de un student de etnie romă cu scopul intimidării acestuia.

HĂRȚUIREA SE POATE MANIFESTA PRIN:
Comportamentul repetat manifestat prin expresii injurioase, intimidante sau umilitoare, îndreptate împotriva unor persoane din mediul universitar.
Discreditarea în mod injust a calităților academice sau profesionale ale unui student,
a ideilor, ipotezelor sau a rezultatelor cercetărilor acestuia.

Formele Discriminării
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HĂRŢUIREA SEXUALĂ este un comportament caracterizat prin avansuri sexuale
nedorite, pretinderea de favoruri sexuale şi alte manifestări verbale sau fizice de natură
sexuală prin care se condiţionează admiterea/angajarea, instruirea, evaluarea, promovarea sau participarea la activitatea universitară.
HĂRȚUIREA SEXUALĂ17 SE POATE MANIFESTA PRIN:
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;
Remarci cu încărcătură sexuală făcute în mod repetat de către o persoană aflată în
conducere în faţa subordonaţilor, deşi a fost atenţionată să se oprească;
O persoană repetă sistematic enunţuri sexiste, glume cu conotaţii sexuale sau povesteşte fantezii sexuale, în prezența unor peroane care nu acceptă acest lucru, şi au
protestat împotriva acestui fapt.

NOTĂ: - Atât femeile cât şi bărbaţii pot fi victimele ale hărţuirii sexuale.
- Hărţuirea sexuală poate avea loc între persoane de sex diferit sau de același sex.

5.

VICTIMIZAREA este orice tratament negativ venit, de exemplu din partea universității,
a unui coleg sau a unui cadru didactic, ca reacţie la o plângere anterioara sau acţiune
în justiție cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminării.

EXEMPLU:

Nepromovarea unui student în anul următor de studiu ca urmare a
plângerii acestuia faţă de faptele discriminatorii ale unui profesor din
cadrul facultăţii.

6.
DISPOZIŢIA DE A DISCRIMINA (ordinul de a discrimina) este înţeleasă ca fiind
un ordin primit de un angajat de la un superior sau chiar de la angajator, de a manifesta
un tratament discriminatoriu față de una sau mai multe persoane.

EXEMPLU:
17

Patronul unui club ordonă angajaţilor să nu permită accesul în incintă a
persoanelor de etnie romă.

Exemple preluate din Codul de etică al Universității din Oradea.
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EXCEPȚII DE LA TRATAMENTUL DIFERENȚIAT/DISCRIMINARE:
Nu constituie discriminare:
Cerinţele ocupaţionale determinate: „Diferenţa de tratament bazată pe o caracteristică legată de criteriile prevăzute la art. 2 alin. (1) nu constituie discriminare atunci
când, în temeiul naturii activităţilor ocupaţionale sau al contextului în care acestea se
desfăşoară, o asemenea caracteristică reprezintă o cerinţă profesională reală şi determinantă, cu condiţia ca obiectivul să fie legitim şi cerinţa proporţională.”18

Măsurile afirmative sau acțiunea pozitivă: „Măsurile luate de autorităţile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea unei persoane, unui grup
de persoane sau a unei comunităţi, vizând asigurarea dezvoltării lor fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii de şanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de
persoane sau comunităţi, precum şi măsurile pozitive ce vizează protecţia grupurilor
defavorizate nu constituie discriminare.”19
MĂSURILE AFIRMATIVE TREBUIE SĂ FIE:
Proporţionale, corespunzătoare şi necesare pentru a-şi atinge scopul, de a preveni
sau compensa pentru un anumit dezavantaj grupul în cauză şi nu ar trebui să defavorizeze disproporţionat pe ceilalţi.
Limitate în timp.
Revizuite periodic pentru a evalua dacă acestea continuă să fie necesare.

DISCURSUL INSTIGATOR LA URĂ („HATE SPEECH”)
„Termenul ‚discurs instigator la ură’ trebuie înțeles ca acoperind toate formele de exprimare care răspândesc, incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură bazate pe intoleranță, inclusiv: intoleranță exprimată prin naționalism agresiv și prin etnocentrism, discriminare și ostilitate față de
minorități, migranți și persoane de origine imigrantă.”20
Acest tip de discurs se regăsește adesea la granița dintre libertatea de exprimare și lezarea
demnității umane, ambele fiind principii fundamentale în materia drepturilor omului.
Conform art. 5 din O.G. nr. 137/2000 (republicată).
Conform art. 2 alin. 9 din O.G. nr. 137/2000 (republicată).
20
Recomandarea nr. R (97) 20 din 1997 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
18
19

Excepții de la tratamentul diferențiat/discriminare
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LIBERTATEA DE EXPRIMARE
Constituția României recunoaște ca inviolabil dreptul la liberă exprimare „a gândurilor,
a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin
imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public” (articolul 30).
De asemenea O.G. nr. 137/2000 specifică faptul că „prevederile
[acestei] ordonanţe nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului la liberă exprimare, a dreptului la opinie şi a dreptului la informaţie”.21

LIMITE ALE DREPTULUI LA LIBERĂ EXPRIMARE:
Libertatea de exprimare nu este un drept absolut, ci are anumite limitări în situaţii expres
prevăzute de lege. Conform art. 30 din Constituția României, libera exprimare:
„nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul
la propria imagine.”
nu include idei care promovează „defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de
agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare,
la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.”

DEMNITATEA UMANĂ22
În strânsă legătură cu libertatea de exprimare, dar şi cu hărţuirea ca formă a discriminării,
demnitatea umană este expres reglementată drept principiu fundamental în materia drepturilor omului.
21
22

Conform art. 2 alin. 8.
Conform art. 15 din O.G. nr. 137/2000 (republicată).
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Excepții de la tratamentul diferențiat/discriminare

CE DREPTURI AI
Legea Educației Naționale nr. 1/2011 garantează egalitatea de șanse pentru
toate persoanele, în sistemul naţional de învăţământ în ceea ce priveşte admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor.
Aceeași lege recunoaşte şi garantează drepturile persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale, la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii
lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.
Conform prevederilor legale, studenții care fac parte din medii defavorizate
pot beneficia de o serie de măsuri menite să îi sprijine.
Respectarea codului de etică al universității este obligatorie, iar studenții
sunt încurajați să contribuie la raportarea oricăror nereguli întâlnite în mediul academic, către forurile competente.
Legea educației naționale prevede obligativitatea funcţionării comisiilor de
etică în toate universităţile din țară, având ca atribuții analizarea și soluționarea cazurilor de abatere de la etica universitară.
Dacă ai fost martor/ă sau victimă a discriminării în mediul universitar, te
poti adresa direct către Comisia de Etică stabilită în fiecare universitate.
Aceasta poate fi sesizată de orice persoană cu privire la eventuale abateri
săvârşite de membrii respectivei comunități universitare.
Te poți adresa și Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, atât
pentru soluţionarea amiabilă, cât și pentru investigarea unui caz de discriminare, sau pentru a solicita asistenţă juridică gratuită.
Informaţia poate face diferenţa, astfel că poţi afla mai multe cu privire la
drepturile tale consultând Legea Educaţiei Naţionale, Codul drepturilor şi
obligaţiilor studenţilor, Codul Etic stabilit la nivelul fiecărei universități, precum şi O.G. nr. 137/2000 şi celelalte acte normative aplicabile în domeniul
combaterii discriminării.
Informează-te asupra drepturilor pe care le ai și vei putea contribui în mod
activ la crearea unui mediu universitar mai echitabil!

Ce drepturi ai

www.sar.ro
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IA ATITUDINE!
1.

DE CE?
2.

CUM?
3.

UNDE?
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Ia Atitudine!

1. DE CE?
Pentru că discriminarea în mediul universitar este o problemă reală

DISCRIMINARE ÎN SOCIETATE
În România numai 17,1% dintre tinerii romi sunt absolvenţi de liceu sau studii superioare, comparativ cu 60% restul populației.23
Deși la nivel național 55% din populație trăia în 2011 în mediul rural, procentul de
studenți proveniți din mediul rural era de doar 24%.24
În 2009, numărul tinerilor cu dizabilităţi care nu urmau niciun program de studiu era
de 7 ori mai mare raportat la media naţională.

DISCRIMINARE ÎN MEDIUL UNIVERSITAR
Mai mult de un sfert dintre studenţii din România 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.25
Unul din doi studenţi nu ar fi de acord ca ei sau cineva din familie să se căsătorească
cu o persoană de etnie romă, iar unul din trei nu ar accepta în familie o persoană de
religie musulmană, protestantă, neoprotestantă sau iudaică.
20% dintre studenţi consideră că discriminarea este des sau foarte des întâlnită în
mediul universitar din România.26
Unul din trei studenţi a întâlnit idei sau afirmații care instigă la ură sau discriminare
față de grupuri minoritare, în vorbirea curentă din campusul universitar.27

23
http://www.mediafax.ro/social/numarul-romilor-absolventi-de-liceu-si-studii-superioare-a-crescut-de-trei-ori-in15-ani-10781828
24
UEFISCDI – Angajamentele României în Spațiul European al Învățământului Superior (EHEA) și evaluarea implementării la nivel național.
25
Raportul de cercetare „Discriminarea în mediul universitar: percepții, mecanisme de combatere și reflectarea
fenomenului în mass-media”.
26
Idem.
27
Idem.

DE CE?
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DE CE SĂ IEI ATITUDINE?
Înainte de toate, pentru că demnitatea umană este o valoare fundamentală, care trebuie respectată întotdeauna, indiferent de contextul în care interacționăm cu ceilalți și
ne desfăşurăm activitatea.
De asemenea, pentru că orice formă de discriminare presupune o încălcare a drepturilor tale: câți dintre noi nu am avut parte de situații neplăcute? Adaugă în ecuație un
criteriu precum categoria socio-economică dezavantajată, etnie, gen, etc., și frecvența
situaţiilor de acest fel creşte semnificativ.
La nivel colectiv, tratamentul injust și discriminatoriu împiedică o bună colaborare și
dezvoltare, iar acest lucru are repercursiuni asupra calității procesului educațional.
Mediul universitar trebuie să fie un spațiu liber pentru toți membrii săi și să funcționeze
ca un cadru ce favorizează dezvoltarea profesională și personală a acestora, iar discriminarea impiedică acest proces.
Pentru că poți fi lider în facultatea ta și poți contribui la un mediu social mai just, prin
propriul exemplu!
În multe situații, prevenirea și descurajarea tratamentului diferențiat și injust este
mai eficientă decât sancționarea cazurilor de discriminare; aşadar, ori de câte ori eşti
martor/ă la astfel de situaţii, ia atitudine şi fii conştient/ă de importanţa adoptării ei în
procesul de schimbare a mentalităţilor.
Discriminarea poate fi chiar și faptă penală, în funcție de pericolul social al faptei.
Astfel, regăsim referiri la discriminare în Noul Cod Penal, ca:

28
29

1.

infracțiune de sine stătătoare: „Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură
sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.“28

2.

circumstanță agravantă a altor infracțiuni 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”.29

Incitarea la ură sau discriminare – conform art. 369 din Noul Cod Penal.
Conform art. 77 lit. h) din Noul Cod Penal.
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Ia Atitudine!

1. CUM?
CUM POȚI LUA ATITUDINE ÎMPOTRIVA
DISCRIMINĂRII DIN MEDIUL UNIVERSITAR

prevenind

Ce putem face pentru a preveni?

LA NIVEL INDIVIDUAL
Informează-te despre istoria și situația actuală a grupurilor minoritare înainte de a lua
o atitudine sau de a pune întrebări cu privire la acestea. Ai la dispoziție multe surse
precum: cărți, internet, reviste, ziare și altele.
Atunci când o persoană care aparține unui grup minoritar vorbește despre experiența
sa de zi cu zi de discriminare sau excludere, ascultă cu atenție și cu respect, chiar dacă
nu ești de acord cu perspectiva sa. Nu trage concluzii pripite, nu îl/o întrerupe, nu lua
experiența lui/ ei în glumă și nu încerca să trivializezi situația.
Adoptă un limbaj adecvat şi o atitudine deschisă faţă de persoanele care provin din
grupuri vulnerabile.
Dacă asişti la incidente de hărţuire sau tratament injust faţă de un membru al comunităţii academice, nu trata situaţia cu indiferenţă sau superficialitate. Ia o poziţie de
partea victimei!
Dacă întâlnești, în campus, mesaje sau desene cu conotații negative sau instigatoare
la ură la adresa unor persoane/grupuri minoritare, semnalează-le la Comisia de Etică
a universității.
Află mai multe despre activitatea organizaţiilor non-guvernamentale care promovează
drepturile minorităţilor şi combaterea discriminării şi implică-te în activităţi de voluntariat organizate de acestea.

DE CE?
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LA NIVEL COLECTIV
Prima regulă de care trebuie să fim conștienți atunci când decidem să acționăm pentru
promovarea unui mediu universitar mai egalitar şi mai incluziv, este aceea că succesul unui
astfel de demers constă în capacitatea noastră de a acționa colectiv. Astfel, ca prim-pas îți
recomandăm să încerci să identifici grupuri de studenți deja constituite (de exemplu organizațiile studențești) sau alături de colegi sau prieteni să creați un grup informal pentru a spori
şansele de a vă atinge obiectivele.
Un exemplu de acțiune întreprinsă pentru prevenirea discriminării ar putea fi conceperea
de campanii de promovare a egalității și a înțelegerii multiculturale, adresate studenților.

CAMPANIA este un proiect ce are drept scop acela de a produce o schimbare la nivelul comunității. Pașii pe care trebuie să-i urmezi sunt:
PASUL 1: STABILIȚI CE VREȚI SĂ SCHIMBAȚI
Punct de pornire: identificarea problemelor din mediul universitar întâlnite de voi
sau de alţi studenți
Alternative:

Introducere: se poate introduce o nouă problemă, care nu a mai fost luată
în considerare;
Repetarea: se poate readuce în vedere o problemă existentă, care
necesită să fie evidenţiată;
Reamintire: se poate reaminti oamenilor de un eveniment trecut ce nu
trebuie uitat;
Evidenţiere: se poate atrage atenţia asupra unei probleme viitoare;
Impulsionare: se poate da un impuls unei campanii privind o problemă
existentă, care nu a fost soluţionată.

PASUL 2: CUNOAȘTEȚI-VĂ PROBLEMA
Vorbiți cu cei afectați și aflați părea lor
Vorbiti cu cei ce pot influenţa o schimbare și aflați perspectiva lor
Consultaţi toţi actorii interesaţi pentru a identifica gama de soluții posibile la problemele identificate

PASUL 3: STABILIȚI OBIECTIVE – CLARE, REALIZABILE ŞI PLASATE ÎN TIMP
PASUL 4: OBȚINEŢI RESURSELE NECESARE (umane și materiale)
Se poate
realiza prin:

18
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Strangere de fonduri
Recrutarea voluntarilor şi formarea unei echipe

La nivel colectiv

PASUL 5: MOBILIZAREA ȘI ORGANIZAREA VOLUNTARILOR
Pregătirea echipei pentru acțiune
Împărțirea responsabilităților:
Faceţi o listă cu lucrurile pe care aţi dori să le realizeze echipa voastră
Impărţiţi lista în sarcini asemănătoare pentru a forma ansambluri de sarcini.
Invitaţi colegii să fie voluntari şi să preia din sarcinile care corespund cu
abilităţile, experienţa şi interesele lor.

PASUL 6: PUNEREA ÎN ACȚIUNE
Se poate
realiza prin:

Mediatizarea cauzei
Menținerea moralului voluntarilor

PASUL 7: EVALUAREA CAMPANIEI
Evaluarea campaniei are loc atât pe parcurs, cât și la final.

DACĂ NU PUTEM PREVENI ... RAPORTĂM
MODALITĂȚI ALTERNATIVE DE RAPORTARE:

1.
ÎN CADRUL
UNIVERSITĂȚII

2.

3.

LA CONSILIUL
NAȚIONAL
PENTRU
COMBATEREA
DISCRIMINĂRII
(C.N.C.D.)

Dacă nu putem preveni...Raportăm

ÎN FAȚA
INSTANȚEI DE
JUDECATĂ

www.sar.ro
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1. ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII
La nivelul fiecărei universităţi funcţionează o Comisie de Etică universitară. De asemenea,
fiecare universitate adoptă un Cod de Etică şi Deontologie Profesională Universitară, document intern în cadrul căruia se regăsesc principalele norme de etică și în care sunt detaliate
procedurile de semnalare a cazurilor de abatere de la etica universitară și cele de funcționare ale Comisei de Etică.
Structura şi componenţa Comisiei de Etică universitară este propusă de consiliul de administraţie, avizată de senatul universitar şi aprobată de rector. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală.
În majoritatea cazurilor comisia de etică analizează 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 acte de corupție la nivelul universității.

CINE POATE SESIZA COMISIA DE ETICĂ?

?

?

Orice persoană, din universitate sau din afara universităţii, poate sesiza comisiei de etică
universitară abateri săvârşite de membri ai comunităţii universitare.
Comisia de etică universitară păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării.

ÎN CÂT TIMP PRIMEȘTI RĂSPUNSUL?

?

Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea sesizării şi îi
comunică acestuia rezultatul procedurilor, după încheierea acestora.

PROCEDURĂ:

1.

Sesizările anonime nu sunt luate în considerare;

2.

Sesizările pot fi depuse de orice persoană, fie că face parte din comunitatea academică sau nu, atâta timp cât persoanele care sunt acuzate de abateri de la normele de etică sunt membrii în comunitatea academică;

3.

Sesizările se primesc la biroul Comisiei de etică universitară, în plic închis, şi sunt
luate în evidenţă de secretarul/a acestuia, care eliberează un număr de înregistrare; plicurile închise se deschid numai de către membrii Comisiei de etică universitară sau de către un membru delegat al acesteia;

4.

Decizia cu privire la validitatea sesizării / reclamaţiei, respectiv la demararea analizei cazului, împreună cu motivaţia acestei decizii, se comunică persoanei care a
reclamat în termen de maximum 30 de zile de la depunere;

5.

Sesizările se formulează în scris şi trebuie să conţină informații privind identitatea
celei sau celui care reclamă (inclusiv datele de contact), identitatea părţii acuzate
de abatere, acţiunile imputate, locul şi data înfăptuirii acestora, eventualii martori
și orice alte informaţii considerate relevante (a se vedea modelul de reclamaţie).
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În cadrul universității

MODEL DE SESIZARE LA COMISIA DE ETICĂ:
SUBSEMNATUL/A .........................................................................................................................
STUDENT/Ă, FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT / AN:
Date de contact ale persoanei care face sesizarea:...................................................................
ADRESA EMAIL:..............................................................................................................................
NUMĂR DE TELEFON:...................................................................................................................
ADRESĂ:...........................................................................................................................
DATA DEPUNERII RECLAMAŢIEI:..............................................................................................
Declar următoarele:
............................................................................................................................................................

Declaraţia conţine date privitoare la derularea evenimentelor relevante (dată, loc,
eventuali martori), numele şi afilierea cu Universitatea ………………………………....………........
a persoanei/persoanelor reclamate.
Dacă există martori, se va preciza numele acestora şi, în măsura în care este posibil,
datele de contact, afilierea acestora cu universitatea (studenţi, cadre didactice, personal auxiliar, colaboratori, etc.).
Data:

							Semnătura:

CE SANCȚIUNI POATE APLICA COMISIA DE ETICĂ
Sancţiunile pe care comisia de etică universitară le poate aplica personalului didactic şi
de cercetare precum şi personalului auxiliar, pentru încălcarea eticii universitare, sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere,
de îndrumare şi de control;
c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs
pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă;
d) destituirea din funcţia de conducere ocupată în învăţământul superior;
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Sancţiunile care pot fi aplicate de către comisia de etică universitară studenţilor şi studenţilor - doctoranzi pentru încălcarea eticii universitare sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) exmatricularea;
c) alte sancţiuni prevăzute de Codul de etică şi deontologie universitară.

În cadrul universității
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2. CĂTRE CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU
COMBATEREA DISCRIMINĂRII (C.N.C.D.)
C.N.C.D. este autoritatea de stat autonomă, administrativ – jurisdicțională, creată
în 2002, sub control parlamentar, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul discriminării. Forul decizional în cadrul acestei instituții este Colegiul director, organ
deliberativ format din 9 membrii care analizează toate cazurile sesizate și adoptă
hotărâri prin vot.

CINE POATE SESIZA C.N.C.D.?

Orice persoană fizică sau anumite persoane juridice (sindicate, ONG-urile care au ca scop
protecţia drepturilor omului sau care au un interes legitim în combaterea discriminării, sau
ONG-uri la solicitarea persoanei vatamate) pot sesiza C.N.C.D. cu privire la fapte de discriminate săvârşite în universitate sau în afara acesteia.
Trebuie să ştii că datele personale ale individului care depune sesizarea sunt confidenţiale.
Dacă te confrunţi cu un comportament discriminatoriu din partea unei persoane, a unui
grup de persoane, sau chiar din partea facultății/universității, te poți adresa Consiliului
Naţional pentru Combaterea Discriminării.
De asemenea, dacă ai luat cunoştinţă de un caz de discriminare cu care se confruntă o altă
persoană, o poți sfătui să se adreseze consiliului, contribuind astfel la creșterea numărului
de cazuri sesizate și rezolvate!

CE POȚI SOLICITA:
Acordarea de asistenţă de specialitate pentru tine - ca și victimă a discriminării,
prin explicarea legislaţiei de către consilierii juridici ai C.N.C.D., prin îndrumarea în
ceea ce priveşte acţiunea de depunere a petiţiei şi oferirea de informaţii suplimentare
ce decurg din aceasta.30
Medierea faptelor de discriminare, ca modalitate de soluţionare a faptelor de discriminare pe cale amiabilă a părţilor implicate în cazul respectiv, în prezenţa reprezentanţilor C.N.C.D.
Investigarea, constatarea şi sancţionarea faptelor de discriminare – Pentru analizarea cât mai corectă a cazurilor şi pentru luarea deciziilor în cazul petiţiilor primite.
C.N.C.D. dispune de măsuri pentru a investiga cazurile, în urma cărora acesta constată existenţa sau nu a faptei de discriminare şi după caz, sancţionarea acesteia.
Monitorizarea cazurilor de discriminare în urma constatării inițiale a unor astfel de
cazuri de către C.N.C.D., prin supravegherea ulterioară a situației și a părţilor implicate.

30

Pentru soluţionarea petiţiilor există o procedură specifică! - Procedura internă de soluţionare a petiţiilor şi
sesizărilor, aprobată prin Ordinul Președintelui C.N.C.D. nr. 144 din 11 aprilie 2008 și publicată în M.Of. nr. 348
din 6 mai 2008.
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Către C.N.C.D.

Poți sesiza C.N.C.D în scris prin fax, e-mail, poştă sau oral – printr-o notă de audienţă!
Datele de contact ale C.N.C.D. sunt:
Adresa: Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, Bucureşti
E-mail: support@cncd.org.ro; Website www.cncd.org.ro
Telefon: 021.312.65.78/79
Fax: 021.312.65.85

PETIŢIA ADRESATĂ C.N.C.D. TREBUIE SĂ CONŢINĂ
URMĂTOARELE DATE OBLIGATORII:
NUMELE ŞI PRENUMELE TĂU, respectiv al persoanei care face sesizarea;
ADRESA pe care doreşti să primeşti răspunsul la sesizare (nu este obligatoriu să fie
aceeași cu cea din actul de identitate);
NUMĂR DE TELEFON, pentru a putea fi contactat pentru informaţii suplimentare;
CONŢINUTUL PLÂNGERII, în care vei prezenta detaliat faptele pe care le consideri discriminatorii. Trebuie să oferi o descriere completă și cât mai multe argumente în favoarea
cazului tău, împrejurările în care s-a petrecut fapta, martorii care au asistat la aceasta
sau orice alte probe pe care le consideri relevante;
DATELE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI PE CARE O ACUZI DE DISCRIMINARE
(adresa de corespondență sau chiar a locului de muncă, eventual număr de telefon etc.),
necesare pentru contactarea persoanei în cauză în vederea audierii acesteia de către
Colegiul Director al C.N.C.D. sau pentru investigaţii suplimentare.

IMPORTANT!

Poţi să sesizezi C.N.C.D. ÎN TERMEN DE UN AN de la data
săvârşirii faptei de discriminare sau de la data la care ai luat
cunoştinţă de ea. Important este să transmiți petiția cât mai repede de la momentul săvârşirii faptei sau de când ai luat act de
ea, deoarece, cu trecerea timpului, probele şi mărturiile se pierd.

Termenul de soluţionare a petiţiei este de 90 de zile, iar Hotărârea Colegiului Director îți
va fi comunicată în scris, ţie şi celui pe care îl acuzi de discriminare, în termen de 30 zile de
la luarea deciziei.
Către C.N.C.D.

www.sar.ro
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PROCEDURĂ

Procedura de soluţionare a petiţiilor începe cu citarea obligatorie a părţilor, însă neprezentarea acestora nu împiedică soluţionarea petiţiei. Pentru luarea unei decizii corecte în
privința speței, Consiliul poate face investigaţii suplimentare, părţile (tu şi persoana pe care
o acuzi de discriminare) sunt chemate pentru audieri la sediul C.N.C.D., sau se poate (chiar)
dispune o investigație la fața locului.
Tu, ca petiționar, trebuie doar să dovedeşti existenţa faptelor așa cum s-au petrecut, iar
persoana pe care o acuzi are obligația să dovedească faptul că acestea nu constituie discriminare. Pot fi aduse drept probe în susţinerea afirmaţiilor în faţa C.N.C.D. declaraţiile
victimei şi ale eventualilor martori, e-mailuri, înregistrări audio-video, etc. Spre deosebire
de o acţiune în instanţă, la C.N.C.D se poate invoca orice mijloc de probă.

CE SANCȚIUNI POATE APLICA C.N.C.D.
Sancțiunile pe care le poate aplica C.N.C.D. în cazul constatării unor fapte de discriminare
sunt amenda contravenţională și avertismentul.
Cuantumul amenzilor este de la:
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;

De asemenea, dacă se constată că s-a comis o faptă de discriminare, C.N.C.D., după caz,
instanța de judecată, poate obliga pe cel răspunzător de acest lucru (contravenientul), să
publice un rezumat al hotărârii de constatare în mass – media. 31

IMPORTANT!

Spre deosebire de instanţă, procedura în faţa Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării este mai flexibilă, însă C.N.C.D. nu acordă despăgubiri victimei discriminării.
Pentru obţinerea unor despăgubiri băneşti pentru prejudiciul suferit în urma faptei de discriminare, este necesar ca victima să se adreseze instanţelor judecătoreşti.

Hotărârea Colegiului Director al C.N.C.D poate fi atacată în instanţă în termen de
15 zile de la data primirii!
Odată cu republicarea O.G. nr. 137/2000, prin Legea nr. 61/2013 publicată în M.Of. al României, Partea I, nr. 158 din
25 martie 2013, s-a introdus un nou aliniat, respectiv alin. 2 la art. 26
31
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CA SĂ-ŢI FACI O IDEE ŞI MAI PRECISĂ CU
PRIVIRE LA ACEST FENOMEN...

Selecție de cazuri de discriminare în mediul universitar soluționate
de C.N.C.D. până în prezent
CAZUL 1 – DISCRIMINARE DIRECTĂ
Un student al unei facultăți de drept a arătat că Asociaţia Europeană a Studenţilor în Drept
– ELSA România a postat pe internet un anunț prin care informa publicul cu privire la derularea unui program prin intermediul căruia erau oferite locuri de practică pentru studenții
Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii București. Astfel, acel student care era înscris în
cadrul unei alte universități, s-a adresat C.N.C.D. considerând că se produce o discriminare
faţă de studenții altor universități fie ele de stat sau private, datorită faptului că mesajul era
adresat doar studenților Universității din București.
În speță, soluția Colegiului director a fost că faptele nu pot fi probate ca fapte de discriminare, întrucât din apărarea reclamatului a rezultat că niciun aplicant nu a fost respins în
cursul etapei de depunere chestionar sau interviu pe motiv că ar fi înscris la o altă universitate. 32

CAZUL 2 – DISCRIMINARE DIRECTĂ
Un absolvent al Facultăţii de Muzică din cadrul Universităţii “Spiru Haret” București a
susținut că i-a fost refuzată cererea de înscriere la examenul de definitivat din anul 2012,
spre deosebire de alți colegi ai săi, pe motivul absolvirii unei forme de învăţământ neacreditată, respectiv forma de învăţământ ID (la distanţă). Colegiul director al C.N.C.D a decis33 că
persoana în cauză deţinea o diplomă de licenţă obţinută în mod legal, iar aspectele care ţin
de acreditarea instituţiei de învăţământ/sau a unei anumite specializări din cadrul acesteia
nu pot fi imputate absolvenţilor. Astfel, Colegiul a hotărât că fapta constituie discriminare directă și a sancționat Inspectoratul Școlar Județean cu avertisment, recomandând instituţiei
vinovate să depună toate diligențele necesare pentru a asigura respectarea drepturilor și
libertăților fundamentale, respectiv eliminarea condițiilor discriminatorii care pot încălca
dreptul la angajare.

CAZUL 3 – DISCRIMINARE DIRECTĂ
Un lector din cadrul Universității de Vest Timișoara (cadru didactic asociat – extern) a reclamat decizia rectoratului de încetare a contractului său de muncă cu universitatea datorită
activității sale publicistice, pe motiv că aceasta ar aduce atingere imaginii 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 petentul nu o deţinea).
32
33

Hotărârea nr. 121/07.07.2010 emisă de Colegiul director al C.N.C.D.
Hotărârea nr. 199/04.07.2012 emisă de Colegiul director al C.N.C.D.
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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 opiniile exprimate 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 lei34.

CAZUL 4 – DISCRIMINARE INDIRECTĂ
O persoană a semnalat către C.N.C.D., faptul că Ministerul Afacerilor Interne aloca în mod
diferenţiat locurile pentru admiterea la şcolile de poliţie. Astfel, locurile pentru candidaţii care
aparțineau unei cetățenii majoritare erau alocate diferit pe criteriul de sex (mai multe locuri
pentru bărbaţi), în timp ce locurile pentru minorităţile etnice nu erau împărţite pe criteriul de
sex. De exemplu: la Academia de Poliţie A. I. Cuza locurile alocate bărbaţilor erau în număr de
20, 42, 15, 40, în funcţie de specializare, iar cele rezervate femeilor erau în număr de 5, 2, 3 locuri, comparativ cu cele 3, respectiv 2 locuri pentru minorități care erau comune. Această situaţie se întâlnea şi în cadrul celorlalte instituţii şcolare militare. Ministerul a susţinut că acest
tratamentul diferenţiat urmăreşte un scop legitim, şi anume asigurarea de personal pentru
structurile operative ale M.A.I. în raport cu specificul misiunilor acestora. Astfel, personalul
trebuie să facă faţă provocărilor şi condiţiilor extreme care caracterizează munca operativă,
mai ales în contextul în care în ultimii ani s-a înregistrat o creştere a cazurilor de ultraj faţă de
poliţişti, unele dintre acestea soldându-se cu răniri grave.
În urma analizării tuturor argumentelor şi pro şi contra, Colegiul director a decis că aspectele sesizate reprezintă discriminare şi a recomandat ministerului ca pe viitor să manifeste
exigenţă şi să elimine orice criterii de selecție care ar putea favoriza sau defavoriza în mod
nejustificat anumite persoane. 35
34
35

Hotărârea nr. 281/21.05.2014 emisă de Colegiul director al C.N.C.D.
Hotărârea Colegiului director al C.N.C.D. nr. 485 din 12.11.2012
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Selecție de cazuri de discriminare soluționate de C.N.C.D. în alte
domenii decât mediul universitar
CAZUL 5: CRITERIUL ETNIE
În anul 2006 reprezentanţii unui Club din Bucureşti au refuzat să colaboreze cu un agent
de pază trimis de către firma de pază cu care clubul colabora, să presteze servicii de pază
şi protecţie, pe motiv că agentul în cauza ar fi de etnie romă, și astfel ar strica imaginea
clubului. Drept urmare, persoana în cauză a fost chemată la sediul firmei la care era angajată
deoarece beneficiarul a cerut schimbarea sa din acel obiectiv, motivând că ar fi „prea brunet”
şi că „strică imaginea firmei”.
În acest caz, s-au dispus investigaţii la faţa locului, reprezentanţii clubului declarând că
nu vor să vadă în firmă angajaţi „coloraţi, tuciurii, ţigani” pentru că fac probleme. Colegiul
Director a constatat că preferinţa reprezentanţilor clubului a avut avut ca efect lezarea demnității persoanei în cauză, şi a aplicat o amendă de 1.500 RON.

CAZUL 6: DREPTUL LA DEMNITATE PERSONALĂ
În anul 2012, C.N.C.D. s-a autosesizat cu privire la publicarea, pe pagina de facebook a directorului de cabinet al Prefectului judeţului Mureş, a următorului text: „Arbeit macht frei (Munca
te eliberează – n.r.) – asta să înţeleagă protestatarii” - mesaj folosit de nazişti şi afişat la intrarea în lagărele de concentrare. În apărarea sa, persoana care postase mesajul a susţinut că nu
a avut intenţia de a discrimina sau de a aduce atingere demnităţii nimănui, considerând că, în
contextul dat, expresia respectivă nu ar avea un astfel de efect. Mai mult, aceasta a susţinut că
expresia comportă mai multe sensuri, şi că nu poate fi considerată discriminatorie, ea având o
încărcătură culturală şi filosofică variată.
Colegiul director al C.N.C.D. a analizat dacă fapta constituie sau nu discriminare şi a arătat
că aceasta are caracter de propagandă naţionalistă şi vizează atingerea demnităţii, creând o
atmosferă de intimidare, ostilă şi degradantă, ofensatoare îndreptată împotriva unui grup de
protestatari din Târgu Mureş şi din alte localităţi ale ţării. Colegiul a apreciat că textul avea un
caracter profund naţionalist și fascist, fiind unul dintre sloganurile de notorietate ale regimului fascist, care a stat la baza politicii de exterminare a grupurilor considerate indezirabile şi
aflate în inferioritate în societate. Prin urmare, C.N.C.D. a decis că faptele sesizate reprezintă
discriminare şi a dispus aplicarea unei amenzi contravenţionale în valoare de 1000 de lei.

CAZUL 7: CRITERIUL DIZABILITATE
În 2006 un șofer de taxi a refuzat să transporte o persoană imobilizată într-un scaun cu
rotile, de la un cabinet stomatologic situat într-un cartier din Bucureşti. Refuzul şoferului a
avut drept cauză starea fizică a petentei, şoferul declarând că nu o poate lua pentru că nu îşi
poate deschide portbagajul, pentru a introduce căruciorul.
Persoana în cauză s-a adresat C.N.C.D., care a solicitat puncte de vedere de la martorii
care au asistat la eveniment (angajaţi ai cabinetului stomatologic), aceştia confirmând cele
relatate de către petentă.
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Şoferul a declarat că atitudinea sa a fost determinată de faptul că, fiind ploaie, căruciorul
petentei era murdar şi, din acest motiv, i-ar fi murdărit şi bancheta. Având în vedere aceste
aspecte, C.N.C.D. a hotărât că fapta sesizată constituie discriminare și a aplicat sancţiunea
contravenţională a avertismentului.

CAZUL 8: CRITERIUL RELIGIE
O tânără, judecător la Tribunalul Vâlcea, a sesizat C.N.C.D. în legătură cu organizarea în
ziua de sâmbătă a examenului de promovare a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de
execuţie la Tribunale şi Curţi de Apel, în perioada 12-21 noiembrie 2005. Petenta a solicitat
reprogramarea probei scrise a examenului organizat de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) într-o altă zi decât cea de sâmbătă pentru a permite astfel participarea la
concurs şi pentru cetăţenii români membri ai Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea,
cult religios din care petenta face parte.
CSM a răspuns solicitării C.NC.D. arătând că a respins cererea petentei deoarece modificarea datei susţinerii probei scrise ar fi dus la amânarea concursului cu aproximativ 60
de zile, acesta fiind intervalul necesar pentru informarea tuturor persoanelor interesate cu
privire la condiţiile şi modului de desfăşurare a concursului. De asemenea, C.S.M. a considerat că interesul public este mai presus de interesul personal al indivizilor şi, în condiţiile
în care ceilalţi candidaţi au consimţit să participe la concurs într-o zi nelucrătoare pentru
a nu afecta activitatea instanţelor de judecată, nu se poate interpreta că este o situaţie de
discriminare sau dezavantaj la adresa petentei aşa cum aceasta invocă aducând drept argument faptul că fosta Curte Supremă de Justiţie, actuala Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie
a recunoscut dreptul membrilor acestui cult de a respecta Sabatul şi, corelativ, obligaţia
Ministerului Învăţământului de a organiza o probă de examen într-o altă zi decât sâmbătă.
Analizând cele de mai sus, Colegiul Director al C.N.C.D. a hotărât că faptele prezentate
constituie tratament diferenţiat din perspectiva principiului egalităţii şi al nediscriminării şi
a recomandat C.S.M. organizarea examenelor cu respectarea acestor principii prin prisma
respectării dreptului la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie.
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3. CĂTRE INSTANŢA DE JUDECATĂ
1. DACĂ CONSIDERI CĂ AI FOST DISCRIMINAT DE ACŢIUNILE UNEI PERSOANE INDIVIDUALE (SAU ALE UNUI GRUP DE PERSOANE), te poți adresa instanței de judecată în raza
căreia îşi are domiciliul sau sediul persoana reclamată (pârâtul): judecătorie sau tribunal
(în funcţie de cuantumul despăgubirilor solicitate).36
Plângerea trebuie să îmbrace forma unei acţiuni în justiţie şi trebuie depusă la
sediul instanţei sau trimisă prin poştă cu scrisoare recomandată.37
Acţiunea în despăgubire poate fi introdusă în termen de 3 ani de la producerea
prejudiciului sau de la momentul în care victima a aflat de producerea prejudiciului.

2. DACĂ

EȘTI VICTIMA UNEI DISCRIMINĂRI CARE REZULTĂ DINTR-UN ACT ADMINISTRATIV, EMIS DE UNIVERSITATE SPRE EXEMPLU, te poți adresa instanței de judecată,
solicitând anularea acestuia (în baza Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ) şi
repararea pagubei care ţi-a fost cauzată.38
Pentru a avea caştig de cauză, în cererea ta de acordare a despăgubirilor, (tu, în
calitate de reclamant) trebuie să dovedeşti îndeplinirea a patru condiţii39:
existenţa unei fapte ilicite,
săvarşite cu vinovăţie,
care a produs un prejudiciu,
care este în raport de cauzalitate cu fapta ilicită.
PROCEDURĂ
Procedura de contencios administrativ presupune parcurgerea unei etape
prealabile obligatorii, care să dea autorităţii publice emitente posibilitatea de
a repara vătămarea produsă, prin revocarea actului administrativ.
Această procedură prealabilă trebuie iniţiată în termen de 30 de zile de la comunicarea actului administrativ sau de la necomunicarea sa în termenul legal.40
Termenul în care se poate solicita anularea unui act administrativ individual
sau recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei (după parcurgerea
etapei procedurii preralabile) este de 6 luni de la data primirii răspunsului

36
Art. 20 coroborat cu art. 27 alin. 1 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, modificată şi republicată
37
Conform art. 148 din Legea nr. 134/2010 privind Cod de procedură civilă.
38
Art. 1 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.
39
Art. 1349 din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil; republicat în Monitorul Oficial nr. 505/2011.
40
Art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.
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la plângerea prealabilă sau, după caz, data comunicării refuzului, considerat
nejustificat, de soluţionare a cererii sau de la data expirării termenului legal
de soluţionare a cererii.41

Acţiunea se redactează în scris şi trebuie însoţită de o copie a actului administrativ reclamat.
Competenţa teritorială revine instanţei de contencios administrativ – fie instanţa de la domiciliul tău, fie cea de la sediul autorităţii administrative reclamate.
Competenţa materială revine tribunalelor administrativ-fiscale sau secţiei de
contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel.
CE SANCŢIUNI POATE APLICA INSTANŢA DE JUDECATĂ
În soluţionarea cererii, instanţa poate:
Să anuleze, în tot sau în parte actul administrativ considerat discriminatoriu.
Să oblige autoritatea publică să emită un act administrativ sau să elibereze un
înscris.
Să acorde despăgubiri pentru daunele materiale sau morale cauzate.42

Acest material 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.
41
42

Art. 7 alin. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.
Art. 16 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
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Educația te scapă
de prejudecăți!

Societatea Academică din România
Adresa: Strada Mihai Eminescu, nr. 61
Bucureşti, Sector 2, cod poştal 020071
Telefon: +4 021 211.14.77; 0721 261 509
Fax: +4 021 211.14.77
E-mail: office@sar.org.ro

Consiliul Național pentru
Combaterea Discriminării (C.N.C.D.)
Adresa: Piata Valter Maracineanu nr 1-3,
Bucuresti, Sector 1, cod poștal 010155
Telefon: +4 021 312.65.78; +4 021 312.65.79
Fax: +4 021 312.65.85
E-mail: support@cncd.org.ro

“WE ARE EQUAL.”
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