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1. ARGUMENTE PENTRU INIȚIEREA PROPUNERII DE POLITICĂ PUBLICĂ 

 

Fundamentare:  

Egalitatea de şanse şi de tratament reprezintă un drept fundamental şi o valoare de bază a 

Uniunii Europene, stipulată în articolul 8 al Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene. 

Aceasta trebuie să fie integrată în toate activităţile sociale fiind o condiţie necesară pentru o 

creştere inteligentă, sustenabilă şi incluzivă. În România, din punct de vedere etnic, cea mai 

discriminată minoritate este cea romă.  

În raportul din 2017, Amnesty International punctează discriminarea romilor ca fiind în 

continuare sistemică, în acest context evacuările forţate şi accesul inegal la educaţie fiind 

principalele probleme identificate.  

Conform Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011, cele mai numeroase 

etnii din România sunt românii, maghiarii şi romii. În rândul persoanelor care s-au declarat 

cetăţeni români, ponderea celor cu studii superioare este de 14, 8%, persoanelor care s-au 

declarat de etnie maghiară sunt 10, 2%, iar în rândul persoanelor care s-au declarat romi 

ponderea este de doar 0,7% (adică 3.397 cetăţeni români aparţinând minorităţii rome cu studii 

superioare identificate în recensământ). La polul opus, în rândul persoanelor care s-au declarat 

cetăţeni români cu vârstă de peste 10 ani, ponderea celor analfabeţi este de 1%, în rândul celor 

care s-au declarat de etnie maghiară este de 0, 8%, iar analfabetismul în rândul persoanelor care 
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s-au declarat romi cu vârstă de peste 10 ani este de 14,1% (unul din şapte persoane). Principala 

cauză a acestor probleme este sărăcia, dar aceasta este cumulată frecvent cu discriminarea. 

Conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din 

România elaborat de Banca Mondială în 2014 pentru fundamentarea Strategiei naţionale 

privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020, aproape o treime din populaţia 

României se află în risc de sărăcie, iar în acest context, romii prezintă cel mai ridicat risc de 

sărăcie dintre toate etniile. În rândul copiilor romi acesta se ridică la 37.7% faţă de 4.3% rata 

naţională.  

 

Riscul de sărăcie combinat cu discriminarea etnică la care sunt supuşi romii conduc la 

acces inegal la educaţie şi, astfel, la perpetuarea situaţiei discriminatorie. 

 

Potrivit Eurobarometrului realizat în 2015 privind discriminarea în UE, 51% dintre 

repondenții din România cred și percep discriminarea etnică ca fiind o problem generalizată, 

având o arie de raspândire pe întreg teritoriul țării. 

Totodată, Raportul Comisiei Europeane împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) 

privind România din 2014 formulază o serie de recomandări în domeniul educației, angajării, 

violenței rasiale, discursului de ură, considerând ca dintre grupuri vulnerabile fac parte romii, 

evreii, și, în general minoritățile religioase, maghiarii și refugiații. 

Recomandările specifice vizează desfășurarea unor campanii de informare, colectarea 

datelor relevante pentru politicile de egalitate și alocarea fondurilor pentru strategii în domeniul 

combaterii rasismului și a discriminării rasiale. 

Comitetul pentru Drepturi Economice, Sociale și Culturale al Organizației Națiunilor 

Unite, prin observațiile sale, recomandă României creșterea capacității instituțiilor în domeniu, 

inclusiv prin asigurarea resurselor necesare, colectarea datelor statistice, eficientizarea 

acțiunilor în domeniul discriminării romilor, femeilor, tinerilor, persoanelor cu dizabilități, 

azilanților. Profesorul Philip Alston, raportor special al Consiliului ONU pentru Drepturile 

Omului pe probleme de sărăcie extremă și drepturile omului formulează o serie de recomandări 

în domeniul discriminării, în special privind îmbunătățirea situației romilor, începând cu 

recunoașterea discriminării la care sunt supuși membrii acestei comunități. 

În studiul EU-MIDIS II – Al doilea sondaj privind minoritățile și discriminarea în UE 

(realizat sub egida Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene), cu focus pe 

etnia romă, referitor la sistemul de educație relevă următoarele date:  

 Copii romi cu vârstă de școlarizare obligatorie în România care participă la 

educație reprezintă 78% (83 % fete, 74 % băieți),  

 Persoanele de etnie romă care abandonează timpuriu sistemele de educație și 

formare, cu vârsta între 18 și 24 de ani în România reprezintă 77%.  
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 În ceea ce privește segregarea școlară a copiilor romi cu vârsta între 6 și 15 ani în 

școală, în 8% din școli toți copiii sunt romi, iar în 21% majoritatea copiilor sunt 

romi.  

 Romii care nu au terminat niciun nivel de educație formală (ISCED 0), pe grupe 

de vârstă:  16 și 24 ani reprezintă 6%, 25 și 44 ani sunt în procent de 12%.  

 În Romania, pentru etnia romă categoria 7 și 14 ani (ISCED 1+2), 15 % dintre 

copii nu participă la niciun nivel de educație, în timp ce categoria de vârstă 15 și 

18 (ISCED 3) – 66% nu participa la niciun nivel de educație. 

 

În ceea ce privește etnia maghiară, potrivit unui articol1 publicat pe edupedu.ro, Csaba 

Ferenc Asztalos, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), 

a declarat că nu este de acord cu eliminarea examenului de limbă română pentru elevii 

maghiari.  

Oficialul a avertizat, însă, că „[...]actualul sistem este unul falimentar, care are 

efecte discriminatorii asupra elevilor care aparțin minorităților naționale pentru 

că nu le oferă instrumentele necesare pentru a-și însuși limba oficială a statului 

la un nivel competitiv, ceea ce conduce la dezavantaje pe piața muncii, respectiv 

la accesul la o educație superioară”. Elevul minoritar se simte vulnerabil, îi este 

frică de examenul de limba română și această stare generează o stare de repulsie 

față de majoritar și o tensiune la nivelul copilului maghiar. Statistic, se vede că 

rezultatele sunt mult mai slabe la clasele cu predare în limba maghiară, ceea ce 

conduce la o anumită izolare a copiilor maghiari față de români și viceversa. 

Avem de-a face și cu frustrare, mai departe la integrarea elevului în societate, 

dar și cu o serie de complexe de inferioritate și inegalități, pentru că nu se 

asigură toate condițiile de însușire a limbii române.” 

Într-un alt articol2 al publicație Știrea de Iași se semnalează că la Școala Gimnazială 

„Elena Cuza” din Iași doar un singur elev rom va intra în examen pentru Evaluarea Națională 

de la finalul clasei a VIII-a, iar această situație nu este singulară. 

De asemenea, Digi 243 prezintă o situație generalizată cunoscută la nivel național drept 

„Fenomenul Brăila”, când 100 de organizaţii din domeniul educaţiei semnalau faptul că nota 

medie la Evaluarea Naţională pentru fiecare judeţ este ridicată artificial de prezenţa redusă a 

elevilor la examen. Mai precis, în testări intră doar elevii care ar putea obţine note bune. Totul, 

în beneficiul dascălilor. Concret, reprezentanţii organizaţiilor din educaţie spun că elevii de 

                                                             
1 https://www.edupedu.ro/csaba-asztalos-presedintele-cncd-examenele-de-limba-romana-trebuie-mentinute-la-

elevii-maghiari-dar-predarea-este-falimentara/ 
2 https://stireadeiasi.ro/stiri-locale-iasi/mostra-de-discriminare-un-singur-elev-rom-intra-in-testele-nationale.   
3 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/elevi-impiedicati-sa-sustina-evaluarea-nationala-pentru-beneficiul-

profesorilor-938569. 

https://www.edupedu.ro/csaba-asztalos-presedintele-cncd-examenele-de-limba-romana-trebuie-mentinute-la-elevii-maghiari-dar-predarea-este-falimentara/
https://www.edupedu.ro/csaba-asztalos-presedintele-cncd-examenele-de-limba-romana-trebuie-mentinute-la-elevii-maghiari-dar-predarea-este-falimentara/
https://stireadeiasi.ro/stiri-locale-iasi/mostra-de-discriminare-un-singur-elev-rom-intra-in-testele-nationale
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/elevi-impiedicati-sa-sustina-evaluarea-nationala-pentru-beneficiul-profesorilor-938569
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/elevi-impiedicati-sa-sustina-evaluarea-nationala-pentru-beneficiul-profesorilor-938569
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clasa a VIII-a ori sunt lăsaţi corigenţi şi astfel nu mai pot intra în examen ori li se încheie 

mediile, dar cu condiţia să nu se înscrie examenul de Evaluare Naţională. 

„Din datele pe care le-am analizat de-a lungul timpului, cu preponderenţă în 

ultimii 4-5 ani, numărul copiilor romi care intră în repartizarea pe locurile 

suplimentate pentru romi în prima etapă este foarte mic în comparaţie cu 

numărul de elevi romi existenţi în clasa aceea la clasa a VIII-a”, spune Jupiter 

Borcoi, fost profesor.  

În acest sens, opinia Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) este aceea ca 

Statele membre ale UE ar trebui să se asigure că, după cum prevede Recomandarea Consiliului 

din 2013, organele acestora de administrație publică și de promovare a egalității iau măsurile 

necesare pentru a  asigura aplicarea efectivă și practică a Directivei privind egalitatea rasială 

(2000/43/CE), cu un accent special pe aspectele de gen.  

Statele membre ale UE și Comisia Europeană ar trebui să consolideze sprijinul pentru 

eforturile societății civile de creștere a  gradului de conștientizare a drepturilor în rândul etniei 

rome.  Statele membre ale UE ar trebui să pună în aplicare pe deplin articolul 10 din Directiva 

2000/43/CE, care obligă statele membre să se asigure că dispozițiile adoptate în temeiul 

directivei, împreună cu dispozițiile relevante aflate deja în vigoare, „sunt aduse la cunoștința 

persoanelor în cauză, prin toate mijloacele corespunzătoare pe cuprinsul teritoriului lor”. 

 

 

PROBLEMA IDENTIFICATĂ:  

 

Perpetuarea unor elemente de discriminare entică prin utilizarea prejudecăților, 

stereotipurilor și atitudinilor discriminatorii de către cei aflați în rândul responsabililor 

din sistemul de educație în relație cu un grad scăzut de conștientizare a drepturilor în 

rândul minorităților etnice, cu preponderență rome, și cu lipsa raportării de către 

aceștia a discriminării.  

  

 

 

2. CAUZELE ȘI EFECTELE PROBLEMEI IDENTIFICATE: 

 

Factorii determinanți: 

 

Dincolo de datele statistice relevante, semnificațiile discriminării etnice sunt mult mai 

profunde. Există o sumă de factori determinanți care stau la baza abandonului școlar și a lipsei 

de participare mai ales a copiilor de etnie romă la actul de educație, chiar dacă tendința la 

nivelul societății este de arunca întreaga responsabilitate asupra familiilor rome. În acest sens 
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UNICEF indentifică în discursul public se manifestă o tendință generalizată de a invinui în 

primul rând familia pentru lipsă de participare a copiilor la actul educațional. 

Potrivit studiului UNICEF4, teza responsabilității parentale, care nu se intemeiază pe 

date empirice, distrage atenția de la problemele majore cu care se confruntă numeroase 

comunități de romi, iar problema discriminării este strâns legată de situația economico-socială 

generată de 

 

 sărăcie, somaj, condiții improprii de locuire etc., dar și  

 disfuncționalitățiile sistemului de educație, traduse prin acțiuni de segregare, 

fluctuație mare a cadrelor didactice în școlile cu populație numeroasă de elevi 

romi etc. 

În același studiu, UNICEF identifică determinanți instituționali ai abandonului școlar în rândul 

etniei rome:  

“Discriminarea elevilor romi în clasa, așteptările modeste ale cadrelor 

didactice, comunicarea defectuoasă între școală și comunitate, absența 

interculturalitații din programele școlare și fluctuația ridicată a cadrelor 

didactice reprezintă principalele cauze de natură instituțională care limitează 

parcursul școlar al copiilor romi”.5  

Totodată, atitudinea profesorului ca model se răsfânge și asupra celorlalți participanți la actul 

educațional, elevii vehiculând aceleași stereotipuri.  

 

În cadrul proiectului Acces egal la educaţie pentru minorităţile etnice din România, 

finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, derulat de 

Asociația ARES’EL din Ploiești și Universitate de Arte din Târgu-Mureș a fost realizată o 

cercetare: Cercetarea și-a propus să identifice principalele acțiuni discriminatorii pe motive 

etnice din instituțiile de învățământ din România. Potrivit unui raport realizat pentru Consiliul 

Național privind combatere discriminării, în România discriminarea pe criterii de etnie este 

considerată de 44% dintre cei intervievați. ca fiind un factor de frânarea a accesului la educație. 

Școala este locul unde se manifestă cel mai frecvent discriminarea pe criterii etnice. 

Prin Eurobarometrul din anul 2015 privind percepțiile de discriminare în societate, avem 

date comparative între Romania și UE, din punct de vedere al percepției discriminării etnice 

(subiectul de interes), ne aflăm sub media europeană: discriminarea este total răspândită într-un 

procent de 64% în media UE și într-un procent de 51% în România. Originea etnică se află în 

România, potrivit aceluiași Eurobarometru, sub alte criterii precum: orientarea sexuală, 

identitatea de gen, dizabilitate sau vârsta peste 55 de ani. Cu toate acestea, discriminarea etnică 

                                                             
4 Laura Surdu, Participare, absenteism școlar și experiența discriminării în cazul romilor din România, București, 

2011, pp. 76-77. 
5 Ibidem., p.83. 
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este percepută ca un criteriu de discriminare socială de peste 50 % din respondenți. Analiza 

sociologică s-a realizat în perioada 18-31 ianuarie 2019 prin aplicarea unui chestionar în rândul 

a 1029 de persoane care au copii la școală sau lucrează în domeniul școlar.  

Chestionarul a fost aplicat telefonic și răspunsurile colectate sunt anonime. 868 dintre 

respondenți au declarat că în unitatea de învățământ cu care sunt în contact direct sunt 

înmatriculate persoane aparținând minorităților etnice din România, ceea ce reprezintă peste 

84% din totalul răspunsurilor. Dintre cei 868 de mai sus, 790 au menționat etnia romă ca fiind 

preponderentă. Urmează etnia maghiară și cea germană. 175 de respondenți din cei 1029 au 

declarat că au cunoștință de cazuri de discriminare pe criterii etnice în școlile cu care sunt sunt 

în contact direct ceea ce reprezintă 17% din totalul răspunsurilor. Majoritatea cazurilor de 

discriminare se manifestă prin injurii verbale între copii, însă sunt semnalate și cazuri de 

marginalizare din partea cadrelor didactice, prin așezarea copiilor de etnie romă, preponderant 

în locurile din spatele clasei sau refuzul transferul copiilor la o altă școală. În proporție de sub 

5% sunt menționate cazurile de discriminare bazate pe lipsa instrumentelor și materialelor 

educaționale. În aceeași proporție există discriminarea părinților față de copiii de etnie romă 

care se manifestă prin injurii verbale și marginalizare.  

În ciuda celor 175 de răspunsuri privind cunoașterea cazurilor de discriminare etnică, 

numai 29 de persoane au cunoștință de plângeri oficiale, ceea ce reprezintă sub 3% din 

răspunsuri. Îngrijorător este că în proporție covârșitoare, copiii sunt menționați ca fiind 

discriminați, dar și discriminatori.  

Totodată, peste 90% dintre respondenți consideră că trebuie semnalate cazurile de 

discriminare pe criterii etnice în primul rând conducerii școlii. Dar numai 3% din respondenți 

cunosc procedurile concrete de semnalare a cazurilor de discriminare pe criterii etnice. 

 

Care sunt efectele pe termen mediu și lung dacă nu se intervine asupra acestei probleme?  

 

În cazul în care nu se intervine asupra acestei probleme pe termen mediu și lung vom 

avea de a face cu o proliferare a elementelor de discriminare într-un context socio-economic 

internațional tensionat, în care temele discriminării etnice și rasiale sunt tot mai evidente pe 

tot cuprinsul continentului european. Acestea vor determina pe de o parte o rata a 

absenteismului și abandonului școlar mai crescută, pe de altă parte o lipsă de participare 

proactivă la actul de educație a minorităților entice. În cele din urmă lipsa educației va continua 

proliferarea sărăciei și statutul social precar. Vor continua și se vor accentua elementele de 

segregare interetnică determinate de lipsa de implicare a factorilor de decizie și a societății per 

ansamblu în rezolvarea problemelor. Vom asista la un număr scăzut de raportare a cazurilor de 

discriminare în școli, la un grad crescut de lipsă de încredere și teamă din partea populației 

provenite din rândul minorității entice în a semnala problemele cu care se confruntă.   
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3. CONTEXTUL LEGISLATIV ÎN CARE LOC ACEASTA PROBLEMĂ 

 

În România discriminarea este definită și reglementată de ORDONANȚA nr. 137 din 

2000 (republicată) privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare. În sensul 

dat de lege, prin discriminare se înțelege “orice deosebire, excludere, restricție sau preferința, 

pe baza de rasă, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie socială […] apartenența la o 

categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, 

înlăturarea recunoaşterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor 

omului şi a libertătilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, 

economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. Constituie contravenție 

refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la sistemul de educație de stat 

sau privat, la orice formă, grad şi nivel, din cauza apartenenței acestora la o anumită rasa, 

naționalitate, etnie.” Aceste prevederi se aplică tuturor fazelor sau etapelor din sistemul 

educațional, inclusiv la admiterea sau la înscrierea în unitățile ori instituțiile de învățământ şi la 

evaluarea ori examinarea cunoştintelor. 

Programul de Guvernare 2018-2020 prin politica față de minorități vizează 

 păstrarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice, culturale, religioase și 

lingvistice prin politici publice afirmative; 

 combaterea discriminării și promovarea toleranței; 

  promovarea valorilor diversității culturale; 

  încurajarea dialogului interetnic;  

 eliminarea oricărei forme de extremism, șovinism, antisemitism; 

 îmbunătățirea situației romilor și continuarea politicilor de reducere a 

decalajelor dintre populația romă și societate în ansamblu.  

În Planul Național este prevăzut Pachetul Social Garantat pentru Educaţie, care 

facilitează implementarea unor programe care să asigure condiţii de dezvoltare şi formare a 

tuturor copiilor, de la naştere şi până la majorat. 

Totodată, se prevede asigurarea învăţământului pentru minorităţile naţionale și pentru 

grupurile dezavantajate, cât și restructurarea curriculumului şcolar din perspectivă 

multiculturală, îmbunătățirea accesului de educație prin măsuri precum dezvoltarea sistemului 

de educație timpurie (construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități After-school) sau 

dezvoltarea unor programe de detecție timpurie și intervenție pentru copiii în risc de abandon 

școlar, cât și prin generalizarea programului „Şcoală după şcoală”, cu includerea unor 

mecanisme de asigurare a calității pentru activitățile pedagogice, spre exemplu cele remediale. 

Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând 

minorității rome pentru perioada 2014-2020 prin direcțiie sale susține crearea unor programe 

naţionale distincte vizând sporirea accesului la educaţia timpurie a copiilor din grupuri 

dezavantajate, inclusiv a copiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome:  
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 facilitarea şi stimularea participării la educaţie timpurie a copiilor romi 

(consiliere parentală, hrană furnizată copiilor defavorizaţi la grădiniţă etc.); 

 înfiinţarea sau dezvoltarea unor creşe, grădiniţe cu program normal sau prelungit 

în comunităţi cu populaţie romă, inclusiv grădiniţe estivale, grădiniţe bilingve, 

centre de zi multifuncţionale etc., pentru a asigura şanse reale de succes şcolar 

acestor copii; 

 extinderea și/sau dezvoltarea programelor de tip „Şcoală după şcoală” la nivelul 

comunităţilor unde ponderea elevilor romi este semnificativă, precum şi 

stimularea finanţării de către autorităţile publice centrale şi/sau locale a 

participării la aceste programe a copiilor romi (inclusiv a altor categorii de copii 

vulnerabili în faţa excluziunii educaţionale); 

 continuarea programelor de tipul „A doua şansă” sau a celor pentru alfabetizare 

funcţională, în vederea corectării situaţiilor rezultate în urma părăsirii timpurii a 

şcolii (inclusiv analfabetismul), pentru copii, tineri şi persoane mature;  

 iniţierea şi dezvoltarea unor programe destinate îmbunătăţirii situaţiei socio-

economice a elevilor romi în aspectele care blochează incluziunea educaţională 

(hrană, haine, condiţii de locuire, stare de sănătate etc.), inclusiv prin furnizarea 

de suport pentru îmbunătăţirea situaţiei economice a familiei sau asigurarea de 

transport gratuit zilnic de acasă la şcoală;  

 amenajarea spaţiilor şcolare şi dotarea şcolilor în care învaţă cu preponderenţă 

elevi romi, cunoscut fiind faptul că în aceste şcoli spaţiile şi dotările sunt 

inferioare din punct de vedere calitativ în comparaţie cu alte şcoli.  

 asigurarea transportului şcolar pentru elevii romi care locuiesc în zone marginale 

şi îndepărtate ale localităţilor.   

 formarea de mediatori şcolari romi (cu precădere absolvenţi de liceu cu diplomă 

de bacalaureat) pentru comunităţile tradiţionale, persoane provenite din 

comunitate şi vorbitori ai limbii romani). 

În ceea ce privește discriminarea directă Strategia Guvernului României de incluziune a 

cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2014-2020 prevede 

instituirea unui sistem de identificare eficace, monitorizare şi intervenţie promptă pentru 

eradicarea cazurilor de discriminare şi segregare şcolară.  

Completarea legislaţiei actuale pentru combaterea segregării, cu Ordinul nr. 1540 din 19 

iulie 2007 prevede  

 sancţiuni sau acţiuni obligatorii în cazul depistării situaţiilor de segregare şcolară; 

 campanii de combatere şi prevenire a discriminării în şcoli şi medierea 

conflictelor apărute în sistemul educaţional, cu implicarea elevilor sau a părinţilor 

aparținând minorității rome;  
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 realizarea de activităţi extraşcolare cu elevi și copii romi şi ne-romi pentru 

deprinderea şi stimularea relaţiilor interetnice. 

Așadar, Ordinul nr. 1540/ 2007 privind interzicerea segregării școlare a copiilor romi și 

aprobarea Metodologiei pentru prevenirea și eliminarea segregării școlare a copiilor romi au ca 

obiectiv prevenirea, interzicerea și eliminarea segregării, văzută ca formă gravă de 

discriminare, cu consecințe negative asupra accesului egal al copiilor la o educație de 

calitate.  

Pentru atingerea acestui obiectiv se interzice, începând cu anul școlar 2007-2008, 

formarea claselor I și a V-a segregate, având preponderent sau numai elevi romi. 

În ceea ce privește contextul european privind problematica discriminării, Rezoluţia 

Parlamentului European din 25 octombrie 2017 face referire la aspecte legate de drepturile 

fundamentale în ceea ce privește integrarea romilor în UE în scopul combaterii atitudinilor 

negative față de romi și invită statele membre să acorde prioritate copiilor la punerea în 

aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor, în special prin 

asigurarea accesului la îngrijiri medicale, la condiții de viață demne și la educație pentru 

copiii romi, și subliniază că acțiunile de combatere a analfabetismului în rândul copiilor 

romi sunt esențiale pentru integrarea și incluziunea mai bune ale romilor în societate, 

permițând îmbunătățirea accesului generațiilor viitoare la locuri de muncă. 

Totodată, Rezoluţia Parlamentului European regretă existența continuă a segregării 

școlare, inclusiv suprareprezentarea copiilor romi în „școlile speciale”, școlile rezervate copiilor 

romi, clasele separate, „școlile-container” etc., și invită statele membre să elaboreze și să adopte 

măsuri specifice de desegregare în școală și alte măsuri eficace pentru a asigura egalitatea de 

tratament și accesul deplin al copiilor romi la un învățământ general și de înaltă calitate și 

pentru a garanta că toți copiii romi finalizează cel puțin cursurile învățământului 

obligatoriu. 

Prin textul Rezoluției se subliniază că este important  

 să se identifice motivele abandonului școlar timpuriu, în special rolul jucat de 

atitudinile negative împotriva romilor în acest fenomen; 

 să se încurajeaze statele membre să exploreze noi modalități de a elimina decalajul 

educațional cu ajutorul educației adulților, formării profesionale, învățământul 

profesional și tehnic, precum și învățarea non-formală și formală;  

 se insistă că acest lucru ar trebui realizat acordând atenție și discriminării 

intersectoriale, cu implicarea unor experți și mediatori școlari romi și asigurând 

resurse adecvate pentru astfel de măsuri. 
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4. SCOPULUI ȘI OBIECTIVELE PROPUNERII POLITICII PUBLICE 

 

 

OG.1 (Obiectiv General1): Creșterea gradului de conștientizare a drepturilor în rândul 

romilor. 

 

OG.2 (Obiectiv General 2): Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de semnalizare a 

cazurilor de discriminare atât din partea minorităților entice, cât și a celorlalți actori 

participanți la actul educațional. 

 

OG.3 (Obiectiv General 3): Programe de formare continuă pentru toți actorii participanți la 

actul educațional în scopul sensibilizării acestora cu privire istoria și cultura minorităților 

entice, cât și pentru întărirea capacității acestora de a sesiza situațile de discriminare și a le 

raporta. 

 

5. BENEFICIARII POLITICI PUBLICE:  

 

Beneficiari direcți: 

 Membrii minorităților entice care urmează o formă de învățământ sau urmează să se înscrie 

într-o formă de învățământ; 

 Cadrele didactice și management-ul unităților școlare; 

 Angajații inspectoratelor școlare și ai Ministerului Educației Naționale care au o misiune 

directă în semnalarea, analiza și luarea unor decizi privind accesul și discriminarea în 

unitățile de invățamant, cât și în elaboarea de politici și planuri în acest domeniu.  

 

Beneficiari indirecți: 

 Familia în cazul în care unul dintre membrii urmează/ vor urma o formă de 

învățământ. 

 

 

 

 

 

SCOP: Accesul egal la educație pentru minoritățile etnice prin eliminarea oricărei bariere 

discriminatorii în sistemul de educație 
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6. REZULTATELE CONSULTĂRII EFECTUATE PRIVIND ELABORAREA PPA 

 

În vederea elaborării propunerii de politică publică alternativă, Asociația ARES’EL și 

Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureș a organizat, în perioada mai-iunie 2019, la Ploiești și 

Tîrgu-Mureș două seminare de consultare și explorare a nevoilor privind combaterea 

discriminării etnice în unitățile de învățământ din România și asigurarea accesului egal la 

educație pentru minoritățile etnice din România.  

Scopul seminarelor de consultare a fost identificarea ariilor prioritare de intervenție în 

ceea ce privește îmbunătățirea accesului la educație pentru minoritățile entice, cu focus pe 

etnia romă.   

Prin aceste acțiuni s-a urmărit explora nevoile de integrare a nediscriminării etnice în 

toate activităţile guvernamentale şi ale societăţii civile din educaţie, precum şi de a 

elabora 3 scenarii de propunere alternativă la politicile publice de acces egal la educaţie 

pentru minorităţile etnice din România initiate de Guvern. 

La lucrările celor două seminare, focus-grupul a fost format din reprezentanți O.N.G.-uri 

de profil, reprezentanți ai instituțiilor publice, profesori, elevi, persoane cu responsabilități în 

domeniul educațional, alți factori interesați de problematica discriminarii și accesului egal la 

educație.  

 

Participanții au identificat următoarele tipuri de probleme:  

 

 lipsa educației timpurii;  

 lipsa creșelor în comunitățile cu un număr mare de romi (marginalizarea se produce 

din clasele mici); 

 izolarea elevilor de etnie romă în ultima bancă; 

 etichetare elevilor de altă etnie de către cadrele didactice; 

 neimplicarea și nepăsarea autorităților locale față de unitățile de învățământ cu elevi 

majoritari romi (dotări, infrastructură etc.);  

 stereotipuri create la nivelul famililor din care provin elevii; 

 se inoculează teama fața de celalălt, segregarea unităților de învățământ, fluctuația 

permanentă a profesorilor la clasele cu elevi de etnie romă, în clasele I-IV se discuta 

foarte puțin despre discrimare și egalitate de gen;  

 automarginalizarea copiilor de etnie romă, obișnuința discriminării, discriminarea 

este o temă tabu în familiile de romi, rușinea de a recunoaște discriminarea;  

 discriminarea nu este raportată decât rareori de elevii din etniile minoritare; 

 elevii romi nu sunt implicați în activitățile de la școala (spectacole, evenimente etc.) 

și preponderent au calitatea doar de spectator; 
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 educatorii și profesorii nu înteleg cultura și mediul din care provin copiii de altă 

etnie;  

 slaba reprezentare a etniei în structurile statului, grupul (clasa) au tendința să 

discrimineze; 

 lipsa de implicare a O.N.G.-urilor de profil, multe acțiuni formale fără impact real în 

reducerea discriminării; 

 lipsa de informare și nepăsarea cumulate cu factori contextuali;  

 statutul social precar, lipsa locurilor de muncă, deprivarea materială; 

 lipsa de educație a părinților și aparținătorilor legali ai copiilor de etnie romă. 

 

În multe cazuri discriminarea etnică este dublată și/ sau generată de discrimnarea 

economică combinată cu lipsa condiților minimale (îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite 

școlare etc.) și cu un statut social precar dat de rolul ocupat de părinți în societate (meserie și 

activități economice desconsiderate la nivel social, statutul de asistați sociali etc.)  

Indirect, discriminarea poate deveni o “politică națională”, atunci când interesul unor 

categorii profesionale o cere, ne referim la ceea ce este cunoscut ca fiind „Fenomenul Brăila”, 

neîncheierea situației școlare pentru elevii de clasa a opta pentru a nu putea intra în evaluarea 

națională a afectat la nivel național situația școlară și accesul egal la educație pentru elevii de 

etnie romă.   

De asemenea, se observă o discrepanță între discursul formal și realitate, deși există 

legislație acoperitoare, la nivel individual, local, se întâlnesc nenumărate cazuri de discriminare. 

În acest sens, pe de o parte trebuie pus accent pe prevenție, constientizarea societății cu 

privire la situațile de discriminare, pe de altă parte pe facilitare unor mecanisme mai sigure 

de raportare a cazurilor de discriminare.  

 

 

7. DESCRIEREA OPȚIUNILOR DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR 

IDENTIFICATE 

 

Variante de soluționare: 

 

VARIANTA 1 

 

 Înființarea în cadrul tuturor unităților din sistemul național de învățământ primar, 

gimnazial și liceeal a unui Mecanism de alertă în vederea nediscriminării etnice, 

centrat pe instituția ombudsman-ului prin care elevii proveniți din rândul minorităților 

etnice aflați într-o situație actuală sau anticipată de discriminare să poată fi consiliați, 

într-un mediu confidențial, informal și sigur, cu privire la alegerea variantelor de 
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raportare și soluționare. Mecanismul de alertă în vederea nediscriminării etnice va oferi 

resurse, suport și recomandări și îi va sprijini pe elevi să-și înțeleagă drepturile și 

opțiunile pe care le au la dispoziție. 

 Implementarea unui plan național de conștientizare publică cu centrarea pe recunoașterea 

atitudinilor și acțiunile discriminatorii, cât și pe cunoașterea drepturilor de care 

beneficiază persoanele supuse discriminării. 

 Introducerea unui modul de nediscriminare în Programa de formare inițială și în 

Programa de formare continuă a personalului didactic cu scopul de a crește capacitatea 

personalului didactic și auxiliar de a recunoaște, preveni, combate și raporta acțiunile 

discriminatorii. 

 

 

VARIANTA 2 

 

Din analiza cercetări cantitative la nivel naţional privind discriminarea etnică în învăţământ, 

a reieșit că problema accesului egal la educație prin eliminarea barierelor discriminatorii se află 

în strânsă legatură cu statutul educațional și socio-economic, în acest sens neputându-se trasa o 

graniță clară între discriminare și componența educațională, economică și socială. 

  

Setul de măsuri propuse: 

 Adoptarea în cadrul unităților de învățământ primar, gimnazial și liceeal a unor 

mecansime de tip ombudsman prin care elevii proveniți din minorități entice aflați într-o 

situație actuală sau anticipată de discriminare să poată fi consiliați, într-un mediu 

confidențial, informal și sigur cu privire la alegerea variantelor de raportare și 

soluționare. Astfel, mecanismul de tip ombudsman va oferi resurse și recomandări și îi 

va sprijini pe elevi să-și înțeleagă drepturile și optiunile pe care le au la dispoziție. 

 Mediatorii şcolari romi în toate comunitățile în care minoritatea romă depășeste 10% (cu 

focus pe persoane provenite din comunitate şi vorbitori ai limbii romani); 

 Construcția de creșe/ dezvoltarea programelor tip creșă în toate comunitățile în care 

minoritatea romă depășește 10%; 

 Dezvoltarea programelor de tip „Şcoală după şcoală” la nivelul tuturor comunităţilor 

unde ponderea elevilor romi depășește 10%; 

 Derularea programelor de tipul „A doua şansă”  pentru reducerea abandonului timpuriu a 

şcolii la nivelul tuturor comunităţilor unde ponderea persoanelor de etnie romă 

depășește 10%. 
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VARIANTA 3 

 

 Înființarea în cadrul tuturor unităților școlare din sistemul național de învățământ primar, 

gimnazial și liceeal a Mecanismului de alertă în vederea nediscriminării etnice prin care 

elevii proveniți din rândul minorităților entice aflați într-o situație actuală sau anticipată 

de discriminare să poată fi consiliați, într-un mediu confidențial, informal și sigur cu 

privire la alegerea variantelor de raportare și soluționare.  

 Mecanismul de tip ombudsman va oferi resurse și recomandări și îi va sprijini pe elevi 

să-și înțeleagă drepturile și opțiunile pe care le au la dispoziție. 

 Realizare unui plan național de incluziune al elevilor proveniți din rândul minorităților 

entice. Planul va conține un set de acțiuni bazate pe dezvoltarea activităților nonformale 

inclusive, cu focus pe activitățile cultural-artistice și sportive. Planul va urmări câteva 

obiective majore: ponderea acțiunilor nonformale cu impact crescut, accentul pus 

pe echipe mixte de lucru, organizarea de activitati comune: tabere, activități 

sportive, activități de cunoaștere reciprocă, instruirea profesorilor în activitățile 

nonformale de incluziune, dezvoltarea empatiei pe baza acțiunilor cu un conținut 

ridicat artistic și sportiv. 

 

8. REZULTATE CONSULTĂRII PUBLICE REFERITOARE LA CONCLUZIILE 

SEMINARELOR EXPLORATORII, ÎN VEDEREA FORMULĂRII PPA.  

 

          În cadrul proiectului s-a realizat o cercetare cantitativă la nivel naţional privind 

discriminarea etnică în mediul educațional din România.  

         Concluziile cercetării au fost prezentate și dezbătute în cadrul celor două seminare 

exploratorii organizate la Ploiești și Târgu-Mureș, în cadrul cărora reprezentanți ai ONG-urilor şi 

partenerilor sociali și-au conjugat eforturile pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă 

societatea în domeniul discriminării etnice cu accent pe accesul egal la educaţie pentru 

persoanele aparţinând minorităţilor etnice în România. 

        Rezultatele obținute ca urmare a dezbaterii publice și a luărilor de poziție a reprezentanților 

ONG-urile și  partenerii sociali au reprezentat fundamentul acţiunii de formulare, promovare şi 

acceptare a propunerii alternative la politicile publice din educaţie iniţiate de Guvern privind 

accesul egal la educaţie pentru minorităţile etnice din România.  

         Totodată, formularea și propunerea politici publice alternative (PPA) privind accesul egal 

la educație s-a edificat, prin desfășurarea unei campanii advocacy și de dialog civic pentru 

politicile de intergrare a minorităților etnice, cu accent pe accesul egal la educaţie pentru 

persoanele aparţinând minorităţilor etnice în România.  

         Campania de advocacy a vizat respectarea principiilor orizontale  privind egalitatea de 

şanse și de promovarea în spaţiul public a celor 3 scenarii PPA privind accesul egal la educaţie 

pentru minorităţile etnice din România. 
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         Inputurile folosite în structurarea formei finale a PPA au fost cele produse în cadrul 

seminariilor exploratorii și ca urmare a completării formularului de feedback de către 

reprezentanții ONG-urile și parteneri sociali care activează în domeniul egalităţii de şanse şi 

nediscriminare, educaţiei, tineret şi voluntariat. 

 

Rezultatele consultării publice referitoare la concluziile seminarelor exploratorii, în 

vederea formilării PPA: 

 S-au primit peste 30 de contribuții prin completarea formularelor feedback. 

 Respondenții și-au exprimat opiniile privind modalitățiile de creștere a accesului egal la 

educația a minorităților etnice din românia, optând pentru unul dintre cele trei scenarii 

propuse, după cum urmează: 

 

Astfel, varianta 3 aleasă pentru soluționarea problemelor identificate propune aplicarea 

următoarelor măsuri: 

 

 Înființarea în cadrul tuturor unităților școlare din sistemul național de învățământ primar, 

gimnazial și liceeal a Mecanismului de alertă în vederea nediscriminării etnice prin care 

elevii proveniți din rândul minorităților entice aflați într-o situație actuală sau anticipată 

de discriminare să poată fi consiliați, într-un mediu confidențial, informal și sigur cu 

privire la alegerea variantelor de raportare și soluționare.  

 Mecanismul de tip ombudsman va oferi resurse și recomandări și îi va sprijini pe elevi 

să-și înțeleagă drepturile și opțiunile pe care le au la dispoziție. 

 Realizare unui plan național de incluziune al elevilor proveniți din rândul minorităților 

entice. Planul va conține un set de acțiuni bazate pe dezvoltarea activităților nonformale 

inclusive, cu focus pe activitățile cultural-artistice și sportive. Planul va urmări câteva 

obiective majore: ponderea acțiunilor nonformale cu impact crescut, accentul pus 

pe echipe mixte de lucru, organizarea de activitati comune: tabere, activități 

sportive, activități de cunoaștere reciprocă, instruirea profesorilor în activitățile 

nonformale de incluziune, dezvoltarea empatiei pe baza acțiunilor cu un conținut 

ridicat artistic și sportiv. 

 

Varianta 1 – au fost înregistrate 2 răspunsuri favorabile, reprezentând  - 6% din totalul 

opțiunilor exprimate.  

Varianta 2 – au fost înregistrate 10 răspunsuri favorabile, reprezentând - 30% din totalul 

opțiunilor exprimate.  

Varianta 3 – au fost înregistrate 21 răspunsuri favorabile, reprezentând  - 64% din totalul 

opțiunilor exprimate.  
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CONTACT: 

 

ASOCIAȚIA ARES'EL  

Municipiul Ploiești, România, Str. Eremia Grigorescu nr. 9, bl. 80, ap. 53  

județul Prahova, cod postal 100216, România 

www.asociatia-aresel.ro 

mail: asociatia-aresel@yahoo.com 

Tel.: 0733 389 228 

 

 

UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ  

Instituție de învățământ superior de stat acreditată 

 Municipiul Târgu Mureş, România, Str. Köteles Sámuel nr. 6, 

 județul Mureş, cod poştal 540057, România  

univartetgm@gmail.com 

 www.uat.ro 
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