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Ingradirea accesului la educatie pe criteriul de apartenenta
etnica
 Caz Gradinita din localitatea Magheru judetul Mehedinti
 -Romani CRISS a sesizat in data de 29.05 2009 CNCD despre existenta in comuna Magheru
judetul Mehedinti a unei fapte de discriminare comisa de educatoarea gradinitei din localitate
care a refuzat inscrierea in mod repetat ( timp de5 ani) a 2 copii gemeni de etnie roma.
 Desi parintii au incercat la inceputul fiecarui an scolar sa inscrie cei 2 copii la gradinita
educatoarea i-a refuzat categoric jignind o pe bunica acestora “ Tiganco, naroado , pleaca de
aici impreuna cu copii tai nerozi ca tine”
 Prin hotararea nr 206 din 01.09.2010 Consiliul National Pentru Combaterea Discriminarii a
constatat existenta unei fapte de discriminare conform art.2 alin.1 coroborat cu art.11 alin 1 al
OG.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare republicata
fata de refuzul din partea conducerii gradinitiei din localitatea Magheru judetul Mehedinti de a
inscrie doi copii pe motiv ca acestia apartin etniei romilor.
 In motivarea hotararii Colegiului Director al C.N.C.D se arata ca in urma anchetei pe care au
efectuat-o reiese faptul ca educatoarea a refuzat solicitarile de inscriere la gradinita din
localitate propunand inscrierea acestora la o gradinita speciala desi existau documente
medicale care aratau ca cei 2 copii sunt apti pentru respectiva gradinita

Ingradirea accesului la educatie pe criteriul de apartenenta
etnica

 Colegiul director a aratat ca in conformitate cu legislatia interna si internationala prin
discriminare se intelege o diferentiere bazata pe un criteriu care atinge un drept fara o
justificare obiectiva.
 In acest caz diferentierea s-a realizat prin inscrierea altor copii si refuzul inscrierii celor 2
copii de etnie roma la gradinita
 In urma mediatizarii cazului cei 2 copii au fost inscrisi ceea ce arata ca diferentierea nu a fost
justificata in momentul refuzului.

Mutarea abuziva a elevilor de etnie roma din invatamantul de
masa in invtamantul special
pentru elevi cu nevoie educationale speciale
 Caz “Liceul Teoretic cu clasele I-XII din localitatea Dumbraveni” judetul

Sibiu
 In data de 25.01.2007 Romani CRISS a formulat o plangere catre Consiliul National Pentru
Combaterea Discriminarii impotriva Liceului Teoretic cu clasele I-XII din localitatea
Dumbraveni judetul Sibiu pentru aplicare unui tratament diferentiat elevilor de etnie roma
constand in separarea acestora si mutarea acestora la Scoala Speciala din localitate.


In plangere s-a aratata faptul ca in urma vizitei de documentare pe care Romani CRISS a
realizat-o la liceu a reiesit faptul ca elevilor de etnie roma li se acorda un tratament diferentiat
comparativ cu elevii de etnie romana prin separarea acestora in ultimile banci din clasa si
lasarea acestora repetenti timp de 2-3 ani la rand , pentru a fi mutati la Scoala Speciala nu
datorita problemelor mintale ci datorita nevoilor sociale .( elevii cu CES au dreptul la o
alocatie zilnica de hrana ,beneficiaza de alocatie de stat marita cu 100% , gratuitate pe
transport in comun si CFR0
 In urma examanirii raportului de investigatie Colegiul Director a considerat ca sistemul de
evaluare a elevilor pentru incadrarea lor in scoli speciale si acordarea unu sprijin finaciar
parintilor copiilor care urmeaza cursurile scolii speciale produce efecte discriminatorii

Mutarea abuziva a elevilor de etnie roma din invatamantul de
masa in invtamantul special
pentru elevi cu nevoie educationale speciale
 In urma politicii continue a conducerii Liceului cu clasele I-XII de mutare a copiilor de etnie
roma in invatamantul special, s-a ajuns in situatia in care majoritatea covarsitoare a elevilor
din invatamantul special sa fie formata din elevi de etnie roma.( dovedit in urma datelor
statistice) fara sa existe un motiv medical obiectiv de natura a justifica mutarea acestora.
 In urma analizarii probelor de la dosar Colegiul Director a hotarat ca mutarea elevilor la
scoala speciala constitue fapte de discriminare potrivit art.2 alin 1 , art.2 alin4 din O.G 137
privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare republicata .
 Totodata Colegiul Director a recomandat MEC sa depuna diligentele pentru asigurarea
implementarii principiului egalitatii in scoli, precum si adoptarea de masuri in vederea
tratamentului discriminatoriu aplicat elevilor de etnie roma care au fost mutati din scolile de
masa in scolile speciale pe considerente economice.

Segregarea copiilor de etnie roma
din momentul inscrierii la scoala
 Caz “ Colegiul National Ionita Asan “din localitatea Caracal Judetul Olt
 In data de 14 februarie 2012 Romani CRISS a formulat o plangere catre Consiliul National
Pentru Combaterea Discriminarii impotriva Colegiului National “Ionita Asan” din
localitatea Caracal Judetul Olt cu privire existenta s egregarii scolare pe criteriul etnic si al
categoriei sociale a copiilor romi din clasa a I-a B, precum si cu privire la ingradirea accesului
egal la educatie de calitate a copiilor romi din clasa a I-a B, in comparatie cu ceilalti copii din
clasele a I-a A step-by-step si a I-a A traditional
 Romani CRISS a cerut C.N.C.D. constatarea savarsirii faptei de discriminare si dispunerea
unei sanctiuni contraventionale
 In urma realizarii raportului de investigatie C.N.C.D a constatat urmatoarele :
 -Elevii de etnie roma au fost repartizati toti in aceeasi clasa respectiv clasa I B avand un numar
de 12 elevi
 -Sala de clasa destinata clasei a I-a B, unde invata cei 12 copii de etnie roma, este prost
ingrijita, nu are parchet, iar peretii incaperii sunt murdari in comparatie cu celelalte clase I
unde invata copii de neromi care sunt mult mai spatioase si cu mobilier modern

Segregarea copiilor de etnie roma
din momentul inscrierii la scoala
 La momentul inceperii anului scolar nu exista un cadru didactic pentru clasa IB, conducerea
angajand ulterior o persoana in functia de invatator.
 Existenta segregarii fusese constata in data de 24.10.2011 de comisie de la nivelul Prefecturii
Olt care a emis un raport prin care a solicitat conducerii scolii printre altele si realizarea unui
plan de desegragrare
 Sistemul de reaprtizare a elevilor in clasa IB este unul netransparent iar criteriile care stau la
baza impartirii elevilor au un efect discriminatoriu la adresa elevilor de etnie roma acest
lucru fiind dovedit chiar de precizarea facuta de conducerea scolii “ s-a dorit mutarea copiilor
de etnie roma intr-o singura clasa “ retinandu-se criteriul etnic ca fiind cel in baza caruia s-a
format clasa IB
 Prin decizia nr.559 din data de 12.12 2012 Consiliul National Pentru Combaterea Discriminarii
a hotarat ca formarea clasei IB exclusiv din copii de etnie roma reprezinta o forma de
discriminare in sesnsul art2 alin 1 din OG.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare republicata si sanctionarea conducerii cu amenda de 2000 de lei

Segregarea copiilor de etnie roma
din momentul inscrierii la scoala
 Tot prin aceeasi decizie a fost sanctionat si Inspectoratului Scolar Judetean Olt cu suma de
2000 de lei ca urmare a neluarii unei decizii cu privire la fapta de discriminare in forma
continuata de tratament diferit aplicat exclusiv elevilor de etnie roma inscrisi toti intr-o singura
clasa .
 ISJ Olt trebuie sa realizeze un plan de desegregare a clasei IB

