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Raport privind 

organizarea şi desfăşurarea Conferinţei Nediscriminării şi  Egalităţii 

de Şanse – NEDES 2016 

Ed. a X-a  

                                                                           
Problematica nediscriminării şi egalităţii de şanse reprezintă astăzi un 

principiu de bază al drepturilor omului. Proiectul  de cercetare –dezvoltare 

”Modalităţi de promovare a principiilor nediscriminării şi  egalităţii de şanse  

în societatea românească actuală” – ediţia a X-a  s-a desfăşurat în parteneriat 

între Comisia pentru Drepturile Omului, Culte şi Problemele Minorităţilor 

Naţionale, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Universitatea 

Creştină ”Dimitrie Cantemir”  şi Centrul European pentru Promovarea 

Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse – NEDES 2014+ în perioada Septembrie 

2016  – Ianuarie 2016. Proiectul a fost coordonat de doamna profesor Mădălina 

Tomescu. 

 

 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ȘI 
CERCETĂRII ȘTIINŢIFICE 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE 
CANTEMIR” 

BUCUREŞTI SPLAIUL UNIRII NR.176 SECTOR 4 
TEL. 021.330.79.00; 021.330.84.90; FAX 021.330.87.74 

Nr.de înregistrare din Registrul de evidenţă a prelucrărilor  
de date cu caracter personal 1919 
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Obiectivele generale ale proiectului au fost următoarele:  

 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi întelegere a principiilor 

nediscriminării şi  egalităţii de şanse atât între bărbaţi şi femei, cât şi între 

diferitele categorii de persoane; 

 Dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi aplicare a dreptului obiectiv la 

nediscriminare şi egalitate de şanse;  

 Stimularea dezbaterilor, a schimburilor de idei  şi de bune practici privind 

discursurile şi incitarea la crime atît la nivelul UE cât şi la nivelul  statelor 

membre ; 

 Stimularea interesului pentru implicarea în eliminarea discriminărilor de 

orice fel. 

Activităţile principale proiectate au fost: 

 Popularizarea principiului nediscriminării şi egalităţii de şanse la nivelul 

Universităţii “Dimitrie Cantemir”, precum şi în toate mediile interesate de 

tematica nediscriminării şi egalităţii de şanse; 

 Organizarea Conferinţei Internaţionale a Nediscriminării şi  Egalităţii de 

Şanse – NEDES 2014 – la Sala Drepturilor Omului din Palatul Parlamentului 

României cu participarea instituţiilor interesate, dar şi a cadrelor didactice şi 

a studenţilor, precum şi la nivelul organizaţiilor neguvernamentale care au ca 

principal obiect de activitate protecţia şi promovarea drepturilor omului-în 

general şi promovarea nediscriminării şi  egalităţii de şanse-în special; 

 Stimularea dezbaterilor, a schimburilor de idei  şi de bune practici privind 

discursurile şi incitarea la crime comise din ură, prin acţiuni de creştere a 

conştientizării acestui fenomen, atât la nivelul UE cât şi la nivelul  statelor 

membre. 

Popularizarea principiului nediscriminării şi egalităţii de şanse a avut loc în 

cadrul Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir”, dar şi la nivelul altor 

universităţi, atât prin discuţii  cu studenţii la orele de curs, dar şi la orele de 

consultaţii, cât şi prin discuţii formale şi informale cu cadrele didactice.  De 
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asemenea, a fost popularizat de membrii echipei de cercetare la liceele 

bucureştene şi în cadrul corpului profesoral din învăţământul preuniversitar din 

Bucureşti.  

 

În acelaşi timp, a fost creată atât pagina web a conferinţei: 

www.nedes.ucdc.ro, precum şi o pagină de Facebook 

(https://www.facebook.com/Nedes.ucdc.ro/), unde au fost postate informaţiile 

necesare pentru participanţii la conferinţă. 

 

 

Pagina web: 
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Pagina de Facebook: 

 

 

 

  Elementul esenţial al proiectului a fost organizarea Conferinţei 

Nediscriminării şi  Egalităţii de Şanse – NEDES 2016.  

 Conferinţa a fost postată pe site-ul Universităţii în luna Septembrie 2016 şi 

s-au lansat invitaţii către colegii profesori din mai multe universităţi, inclusiv 

din străinătate şi din cadrul învăţământului preuniversitar din Bucureşti, cât şi 

către studenţi. De asemenea, s-au lansat invitaţii către  mai multe personalităţi 

ale vieţii politice şi ştiinţifice, precum şi către organizaţii neguvernamentale cu 

profil de apărare şi promovare a drepturilor omului. De asemenea,  Conferinţa a 

fost popularizată pe pagina oficială a Camerei Deputaţilor (www.cdep.ro) dar şi 

pe site-ul FRA (http:// fra.europa.eu/en şi pe face book: 

facebook.com/fundamentalrights). 
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Trebuie menţionat că acest eveniment ştiinţific a fost adus în atenţia celor 

interesaţi şi prin : 

‐ 200 de pliante; 

‐ 400 flyere; 

‐ 50 de afişe ( format A3). 

S-au primit aprox. 60 de titluri de lucrări care au fost aranjate în Programul 

Conferinţei în trei secţiuni. 

Lucrările Conferinţei au fost deschise şi moderate de prof.univ.dr. Mădălina 

Tomescu – coordonatorul proiectului, precum şi de către doamna lect.univ.dr. 

Marcela Monica Stoica – consilier parlamentar.  La  deschiderea Conferinţei a 

fost prezentat mesajul Comisiei pentru toţi participanţii la Conferinţă prin 

doamna Deputat Tamara Dorina Ciofu – Vice-preşedintele Comisiei pentru 

Drepturile Omului, Culte şi  Problemele Minorităţilor Naţionale. De asemenea 

s-au transmis mesaje din partea domnului deputat Sorin Iona Roman, 

secretarul Comisiei,  a domnului deputat Dorel Gheorghe Căprar, secretar al 

Comisiei pentru afaceri europene şi fondator al „Grupului parlamentar pentru 

combaterea crimelor motivate de ură”,  precum şi a domnului senator, Mihai 

Florin Fifor, liderul Grupului PSD de la Senat. Au mai transmis mesaje din 

partea staff-ului comisiei de către domnul  Mircea Lupu, consilier şi specialist în 

lupta împotriva crimei organizate.  

De asemenea, au fost prezenţi: dl. Senator Titus Corlăţean, dl. Deputat 

Remus Cernea,  doamna secretar de stat Luminiţa Gheorghiu, dna. prof.univ.dr. 

Irina Moroianu Zlătescu- Directorul Institutului Român pentru Drepturile 

Omului (prin reprezentant), juristul Inspectoratului Şcolar al Municipiului 

Bucureşti – dna. Mihaela Olteanu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie – prorector al 

Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir” etc. 

Dintre cei care au luat cuvântul menţionăm: prof.univ.dr. Dumitru Mazilu , 

Senator conf.univ.dr. Titus Corlăţean, dl. Adrian Relu Tănase – Director adjunct 

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Buzău, Adriana Bitan – consilier juridic 
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C.N.C.D., Silvia Dumitrache - Şef serviciu CNCD, Milea Daniela - Direcţia de 

Evidenţă a Persoanelor Buzău, prof.univ.dr. Irina Moroianu Zlătescu – Director 

IRDO, lect.univ.dr. Victoria Cristiean – prodecan FSJA, Adriana Firoiu – 

Institutul Diplomatic Român, dna drd. Daniela Stănculescu – consilier Primăria 

Municipiului Bucureşti, prof.univ.dr. Florian Râpan – Decan Facultatea de 

Ştiinţe Politice, conf.univ.dr. Hassan Arslan, Canakkale Onsekiz Mart 

University, Turcia, dna. Samera  Msalmeh din Siria etc. 

 Este de menţionat faptul că la ediţia a 10-a a Conferinţei Internaţionale a 

Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse – NEDES 2016 a participat dl. MICHAIL 

BEIS, Directorul Departamentului FRA Reports,  din partea Agenţiei Europene 

pentru Drepturi Fundamentale (FRA), care a şi prezentat un material extrem de 

interesant.  

 Astfel, se continuă tradiţia cooperării cu FRA, deoarece în anul 2014 ne-am 

bucurat de mesajul transmis de căptre Preşedintele Agenţiei, domnul Morten 

Koerum, iar în anul 2015 de participarea doamnei Alice Hamilton, expert pe 

probleme de incluziune socială şi de combatere  a sărăciei.  Cu această ocazie, 

readucem aminte, că s-a lansat „Colţul FRA”  (bazat pe documente, ghiduri, 

manuale, sondaje, etc) care a avut un succes deosebit în rândul participanţilor, 

mulţi dintre ei venind în contact pentru prima dată cu publicaţiile FRA. La fel şi 

domnul Beis a  adus din partea FRA, Rapoartele de activitate pe 2016 (în limba 

engleză)  precum şi Opinii privind activitate FRA în anul 2016 traduse în limba 

română. 

Au participat la conferinţă un număr de peste 140 persoane (înregistrate), 

fiind  de remarcat prezenţa masivă a studenţilor şi masteranzilor de la 

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, atât de la specializarea Drept, 

cât şi de la specializarea Administraţie Publică (care au şi prezentat lucrări). De 

asemenea, au participat studenţi de la Facultatea de Ştiinţe Politice, 

specializarea Ştiinţe Politice. Menţionez prezenţa doctoranzilor de la Şcoala 

Naţională de Studii Politice şi Administrative, dar şi a unui numeros grup de 

elevi de la Colegiul Naţional ”Ion Neculce”, alături de profesorii: Rodica 
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Tudorică, Aurelian Tudorică şi R. Mihăilescu, Lucia Buruciuc, Andreea 

Drăguleţ, Narcisa Gheţu. 

De remarcat este şi faptul că o serie de profesori din India şi Turcia au trimis 

lucrări pentru conferinţă.  Toate lucrările prezentate au condus la dezbateri pe 

tema nediscriminării şi egalităţii de şanse în care s-au implicat atât cei care au 

prezentat lucrări, cât şi ceilalţi participanţi (studenţi, dar mai ales avocaţi şi 

consilieri juridici care au aflat de conferinţă de pe site-ul www.ucdc.ro ).  

       Un alt moment important al Conferinţei a fost cel în care s-au decernat 

„Diplomele de excelenţă” pentru „promovarea neîntreruptă a 

dreptului la nediscriminare şi egalitate de şanse”  unor personalităţi 

publice din mediul politic  cât şi din mediul academic.  

      Volumul Conferinţei, atât varianta în limba română, cât şi varianta în limba 

engleză, a fost publicat la Editura Prouniversitaria (recunoscută CNCS), editură 

selecţionată în urma licitaţiei organizate de Consiliul Naţional pentru 

Combaterea Discriminării şi a fost prezent pe masa Conferinţei. Fiecare 

participant cu lucrare la Conferinţă a primit în ziua de 16 noiembrie 2016 – în 

care s-au desfăşurat lucrările conferinţei, un volum gratuit, pe bază de 

semnătură.  

Aceste volume vor fi distribuite şi în variantă on-line, urmând a fi introduse 

şi într-o bază de date internaţională. 

Conferinţa Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse – NEDES 2016 şi-a 

îndeplinit obiectivele propuse, atât prin atragerea unui număr mare lucrări din 

toate domeniile de activitate, cât şi printr-un număr impresionant de persoane 

interesate. Trebuie menţionat că pagina de Facebook a Conferinţei a fost  

vizitată de peste 4900 de persoane, ceea ce dovedeşte o vizibilitate sporită atât a 

conferinţei în sine, cât şi partenerilor de proiect. 

     Având în vedere feed-back-ul pozitiv primit de la participanţii la 

acest proiect pe parcursul derulării acestuia, se doreşte continuarea 

sa în 2017. 
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 De asemenea, se doreşte permanentizarea acţiunilor cu caracter 

de informare-educare, în parteneriat, pentru a se crea o tradiţie în 

colaborarea  între Comisia pentru Drepturile Omului, Culte şi 

Problemele Minorităţilor Naţionale, Universitatea Creştină 

“Dimitrie Cantemir“ Bucureşti, Consiliul Naţional pentru 

Combaterea Disriminării şi Centrul European pentru Promovarea 

Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse – NEDES 2014+. 

 

 
                          Vicepreşedinte TAMARA DORINA CIOFU 
 
 

Preşedintele Subcomisiei pentru nondiscriminare şi 
egalitate de şanse 
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