
    
 

 
 
 
 

"Nu SIDA, ci discriminarea este flagelul mileniului" 
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I. Ce este discriminarea? 
 
          
Discriminarea este: 

  
     

        
 

Motivul care stă la baza discriminării: 
 

 
 
 
 
 
 
 
        Orice persoană se poate confrunta, pe parcursul vieţii, cu situaţii de 
discriminare.  
         Discriminarea se poate manifesta în diferite medii şi contexte: la 
locul de muncă, la şcoală, la spital, la restaurant etc. 
         În cazul anumitor persoane riscul de a fi discriminate este mai 
ridicat, pentru că fac parte din grupuri vulnerabile.  
        Cel mai probabil, ai auzit de discriminarea femeilor, romilor, 
persoanelor din comunitatea LGBT, însă aceste persoane nu sunt singurele 
care pot fi afectate de discriminare. 
 
         Este imporant să cunoaştem acest fenomen, pentru că oricare 
dintre noi poate fi pus în situaţia de a fi discriminat sau în situaţia de a fi 
martorul unei situaţii de discriminare.  
         În oricare dintre cele două variante trebuie, în primul rând, să 
recunoaștem fapta de discriminare, şi apoi să cunoaştem ce măsuri putem 
lua pentru a aborda problema. 

categorie socială 
rasă 

convingeri 
sex 

limbă 
vârstă 

etnie 

religie 
naţionalitate 

infectare HIV 
apartenenţă la o categorie defavorizată 

handicap boală cronică necontagioasă 
orientare sexuală 



    
  

3 
 

         Să nu discriminezi nu este doar un lucru de bun simţ, clar dăunător 
unei societăţi democratice, dar este şi interzis prin lege, în toate ţările 
europene. 
         În România, actul normativ care care interzice discriminarea este 
Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
  
Exemple de situaţii în care apare discriminarea: 
  
Deosebire: Într-un liceu, există atât profesoare, cât şi profesori. Pentru 
disciplina limba engleză, exista doi profesori şi două profesoare, toţi titulari 
şi toţi cu aceeaşi vechime. Fiecare profesor şi fiecare profesoară predau 
câte 20 de ore pe săptâmână. Cu toate acestea, profesoarele sunt plătite 
cu 20% mai puţin decât bărbaţii. 
  
Excludere: Un elev cu dizabilităţi trebuie să fie însoţit în fiecare zi la 
şcoala de unul dintre părinţi, pentru a putea intra în clădirea şcolii, pentru 
că nu există o rampă de acces care să îi permită accesul în clădire. 
  
Restricţie:  La intrarea într-un club există un afiş care precizează: „Nu 
servim ţigani”. 
  
Preferinţă: Un profesor invită doar elevii neromi la o vizită la bibliotecă. 
  
  

I.1 Cum recunoşti dacă o situaţie poate fi considerată 
„discriminare” şi nu o nedreptate? 

 
        În momentul în care o persoană afirmă că a fost discriminată, trebuie 
să arate că s-a produs o diferenţă între situaţii asemănătoare, care pot fi 
comparate. 
       În plus, pentru a putea considera o situaţie ca fiind discriminare, nu 
trebuie să existe nicio justificare pentru diferenţa aplicată. 
       Foarte important, atunci când vorbim de discriminare, este să 
identificăm criteriul după care s-a realizat discriminarea. Dacă un elev 
consideră că a fost nedreptăţit de o profesoară, pentru că i s-au dat mai 
multe teme pentru vacanţă decât celorlalţi colegi, elevul trebuie să 
specifice pe ce criteriu consideră că a fost „discriminat”. 
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        Dacă nu există un astfel de criteriu, situaţia nu este discriminare, ci 
o nedreptate. 
        Cu alte cuvinte, criteriul este cauza pentru care o persoană a fost 
discriminată (Domnul X a fost discriminat pentru că este bătrân). 
  
În ce domenii se poate manifesta discriminarea? 
  
       Discriminarea trebuie să aducă atingere unui drept. Discriminarea nu 
există de sine-stătător. Nu poţi spune că ai fost discriminat, şi atât, fără a 
menţiona şi dreptul care ţi-a fost atins, prin discriminare. 
       Discriminarea poate aduce atingere oricărui drept recunoscut de o 
lege naţională sau de o prevedere internaţională: dreptul la viaţă, dreptul 
la demnitate umană, dreptul la muncă, dreptul la educaţie etc. 
  

I.2 Exemple de situaţii de discriminare 
  
Discriminare în domeniul accesului la educaţie: 
       Copiii romi din satul X sunt plasaţi într-o şcoală separată, Şcoala A. 
Majoritatea cadrelor didactice din şcoala romilor sunt necalificate şi fac 
naveta din alte localităţi, ceea ce determină absenţe sau întârzieri repetate 
ale acestora la cursuri. Şcoala nu este renovată, nu este zugravită, toaleta 
este în curtea şcolii, iar sălile de clasă sunt încălzite de sobe cu lemne.  
         Cealaltă şcoală din sat, Şcoala B, unde merg neromii, este recent 
renovată, are toaletă în interior, încălzire centrală, şi este dotată cu 
laboratoare de specialitate. 90% dintre cadrele didactice ale Şcolii B sunt 
calificate. 
  
Discriminare în domeniul accesului la sănătate:  
Un medic de familie refuză să consulte un pacient infectat cu HIV, 
precizând acest lucru în mod explicit. 
  
Discriminare în domeniul demnităţii umane: 
Un politician afirmă: „Homosexualii sunt protejaţi de Satan.” 
  
Discriminare în domeniul locuirii:  
Mai multe familii de romi sunt evacuate de către primărie şi relocate în 
apropierea unei gropi de gunoi, în condiţii neadecvate de locuire (fără apă 
curentă, încălzire, toalete sau curent electric). 
  
Discriminare în domeniul angajării:  
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Din CV-ul unui bărbat, reiese că a lucrat mai mulţi ani pentru asociaţii care 
apără drepturile LGBT. La un interviu cu un angajator, bărbatul este 
întrebat, după ce angajatorul vede CV-ul, dacă face partea din 
comunitatea LGBT. Bărbatul răspunde afirmativ, iar angajatorul îi spune 
că nu va putea să îi ofere acel loc de muncă, pentru că multe persoane 
din firmă sunt homofobe, şi nu doreşte să creeze tensiuni. 
  

I.3 Cine poate discrimina? 
  
Oricine:  
angajatori, directori de şcoală, primari, funcţionari publici, profesori, 
medici, cadre medicale, vecini, proprietari ai restaurantelor, proprietari ai 
unei săli de sport, politicieni, jurnalişti etc. 
  
Alte noţiuni importante legate de discriminare: 
  
Discriminare directă: criteriul, despre care am discutat mai devreme, 
este evident.  
Exemple: 
- romilor nu le este permis accesul într-un club; 
- o elevă este exmatriculată după ce se află că este infectată cu virusul 
HIV;  
- unui copil cu dizabilități îi este refuzată înscrierea într-o școală de masă, 
deși nivelul său intelectual i-ar permite să facă față cerințelor școlare. 
 
Discriminare indirectă: criteriile şi practicile sunt aparent neutre. 
Totuşi, se produce un dezavantaj unei persoane, sau grup de persoane. 
Exemple: 

- accesul în școală este permis doar elevilor care poartă uniforma 
școlii, ceea ce ar putea reprezenta o problemă pentru elevii din medii 
defavorizate, care nu își permit achiziționarea uniformei respective;  

- evaluarea performanțelor elevilor ia în considerare criteria precum 
contribuția la fondul clasei /școlii sau achiziționarea anumitor materiale 
didactice; 

- anunţul afișat la intrarea într-o discotecă: „Accesul interzis per-
soanelor care poartă fuste lungi, colorate şi bani în păr”, care face referire 
indirectă la femeile de etnie romă. 
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Victimizare: eşti victimizat atunci când iei măsuri pentru că ai fost 
discriminat, iar instituţia/persoana care te-a discriminat continuă să îţi 
cauzeze probleme, răzbunându-se pentru că ai reclamat fapta de 
discriminare. De exemplu, o persoană depune o plângere împotriva 
angajatorului, susţinând că a fost discriminat la locul de muncă. Ulterior, 
angajatorul concediază persoana, pentru că a înaintat acea plângere. 
  
Dispoziţia de a discrimina: cineva cu o funcţie de conducere dă ordin 
unui sau mai multor subalterni ca aceştia să aplice un tratament 
discriminatoriu. Spre exemplu, un patron al unui club instruieşte agenţii 
de pază să nu primească romi în incinta clubului. 
  
Măsuri afirmative:  prin aceste măsuri se oferă preferinţă anumitor 
grupuri (femei, minorităţi etnice etc.), dorindu-se dimininuarea efectelor 
discriminării structurale. 
       În România există un program de măsuri afirmative în educaţie, 
pentru minoritatea etnică a romilor. Pentru admiterea în licee şi facultăţi, 
elevii romii pot opta să concureze pentru un număr limitat de locuri 
destinate romilor.  
      Acest tip de măsuri sunt necesare pentru a asigura un start egal 
elevilor romi, prin comparaţie cu elevii majoritari, care nu se confruntă cu 
problema discriminării etnice.  
       Este important de precizat că locurile pentru romi nu reduc din 
şansele elevilor majoritari de a fi admişi la liceu sau facultate, având în 
vedere că sunt locuri suplimentare. 
  
Discriminarea prin asociere: Doamna Popescu locuieşte într-un cartier 
populat majoritar de romi, însă nu este de etnie romă. Aceasta doreşte să 
se angajeze ca vânzătoare la un magazin. La telefon, angajatorul îi spune 
că postul este disponibil, şi că doamna Popescu poate veni la un interviu. 
La interviu, angajatorul o întreabă unde locuieşte. Auzind răspunsul, 
angajatorul îi spune doamnei că postul a fost, de fapt, ocupat. În urma 
doamnei Popescu, încă 5 persoane au fost intervievate, iar una dintre 
acestea a fost angajata. Doamna Popescu a fost, de asemenea, 
discriminată prin asociere. 
  
Discriminarea multiplă: o persoană este discriminată nu doar din cauză 
că este, de exemplu, femeie, ci şi pentru că este în vârstă. Sau un elev 
este discriminat nu doar pentru că este rom, ci şi pe criteriu social, familia 
lui fiind săracă. 
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IA ATITUDINE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Cum ne apărăm atunci când suntem victime ale 
discriminării?  

Dacă faci parte dintr-un grup vulnerabil, probabil că tot ce am scris 
până acum despre discriminare îți este familiar, pentru că este vorba despre 
experiențe pe care le-ai trăit pe propria piele. Cel mai important lucru pe 
care îl poți face atunci când ești o victimă a discriminării este să nu păstrezi 
tăcerea.  

Indiferent dacă persoana care adoptă un comportament 
discriminatoriu în ceea ce te privește este un coleg, un cadru didactic sau 
orice altă persoană, există legi, instituții și specialiști la care te poți adresa 
pentru a primi ajutor.  

Toate aceste comportamente sunt anormale și pot deveni 
periculoase, de aceea este foarte important să ceri ajutor. În acest sens, te 
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poți adresa uneia sau mai multor persoane, servicii și instituții enumerate 
mai jos, respectiv:  

1. Consilierul /psihologul școlar 

Consilierul sau psihologul școlar este o persoană cu care poți să discuți 
despre problemele tale, fiind pregătit special ca să te asculte, să te înțeleagă 
și să te sprijine emoțional. Scopul consilierii este obținerea stării de bine, în 
așa fel încât tu să ai încredere în tine, să nu te temi și să te înțelegi bine cu 
persoanele din jurul tău. Consilierul este obligat să păstreze 
confidențialitatea, ceea ce înseamnă că îi este interzis să dezvăluie altei 
persoane (părinți, profesori, colegi etc) informațiile pe care i le oferi.  

2. Familie 

Familia poate interveni, de asemenea, în situația în care te confrunți 
cu comportamente intolerante sau discriminatorii din partea altor persoane. 
Dacă faci parte dintr-un grup vulnerabil, este posibil ca părinții tăi să fi 
trecut la rândul lor prin experiențe similare și să înțeleagă prin ce treci. Ei 
te pot ajuta să formulezi o plângere sau se pot adresa altor persoane sau 
instituții care te pot ajuta. 

3. Cadre didactice, conducerea școlii 

Dacă ești tachinat, jignit sau chiar agresat de colegi, trebuie să știi că 
aceste comportamente sunt interzise prin Regulamentul de Ordine 
Interioară, pe care îl are orice instituție de învățământ. De aceea, este 
recomandat să aduci acest lucru la cunoștința cadrelor didactice sau a 
conducerii școlii, pentru a lua măsuri împotriva persoanelor care au 
comportament inadecvat.  

4. Inspectoratul Școlar  

Din păcate, uneori chiar cadrele didactice sau conducerea școlii sunt 
cele care discriminează, fie prin comportamente discriminatorii propriu-zise, 
fie prin refuzul de a interveni în situațiile în care un elev este discriminat de 
colegi. Dacă te afli în această situație, te poți adresa Inspectoratului Școlar 
din județul tău. Poți depune o sesizare, urmând ca un inspector școlar să 
se deplaseze la școala sau liceul tău, să investigheze cazul și să aplice 
sancțiuni dacă este necesar.  
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III. Mecanisme de raportare a cazurilor de discriminare 

O victimă a discriminării poate raporta cazul său autorității naționale 
competente numită organism de egalitate.  

De obicei, plângerile trebuie să conțină o serie de elemente care 
trebuie luate în considerare ca un posibil caz de discriminare. 

 Cei mai mulți oameni nu cunosc procedurile care se aplică la 
raportarea discriminării sau cum să formuleze o plângere valabilă.  

ONG-urile și autoritățile guvernamentale sunt cele în măsură să 
desfășoare activități pentru a furniza mai multe informații cu privire la 
legislația și procedurile antidiscriminare disponibile pentru comunitățile de 
romi. În plus, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Directiva 
privind egalitatea rasială, organismele de promovare a egalității trebuie să 
ofere asistență independentă victimelor discriminării, pentru a putea 
depune plângeri. 

 

III.1 Modalități de raportare a cazurilor de discriminare 
la 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. 
 III.2 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 discriminare săvârşite în școală 
sau în afara acesteia. 

Trebuie să ştii că datele personale ale individului care depune sesizarea 
sunt confidenţiale.  Dacă te confrunţi cu un comportament discriminatoriu 
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din partea unei persoane, a unui  grup de persoane, sau chiar din partea 
școlii, 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! 

III.3 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. 

Medierea faptelor de discriminare, ca modalitate de soluţionare 
a faptelor de discriminare pe cale amiabilă a părţilor implicate în cazul 
respectiv, în prezenţa repre-  zentanţilor 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. 

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.ro 

Telefon: 021.312.65.78/79  Fax: 021.312.65.85 

 

PETIŢIA ADRESATĂ C.N.C.D. TREBUIE SĂ CONŢINĂ  
URMĂTOARELE DATE OBLIGATORII: 

http://www.cncd.ro/
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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. 
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Termenul de solutionare a petitiei este de 90 de zile. 

Soluția (Hotărârea Colegiului director) îți va fi comunicată în scris, ție și 
celui pe care îl acuzi de discriminare, în termen de 15 zile de la luarea 
deciziei în ședinta Colegiului director. De la data primirii Hotărârii Colegiului 
director, tot în termen de 15 zile, părțile (tu si cel pe care îl acuzi) dacă sunt 
nemulțumite de soluționarea cazului, o pot contesta în instanță. 
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