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UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” din Piteşti 
 

COD DE CONDUITĂ 

PREVENŢIA ŞI SANCŢIONAREA INCIDENTELOR ANTISEMITE 
 

Preambul 

Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti se angajează să întreţină o cultură inclusivă care să 

promoveze egalitatea şi diversitatea şi un mediu de lucru, de studiu şi de socializare în care drepturile şi 

demnitatea tuturor studenţilor şi angajaţilor să fie respectate. 

Universitatea recunoaşte că antisemitismul şi manifestările sale contravin acestui angajament. În mod istoric, 

manifestările antisemite dovedesc maniera în care prejudecăţile şi intoleranţa pot duce la agresiuni sistemice şi 

la discriminare. În continuare astăzi, astfel de stereotipuri persistă, insulte şi forme fizice de violenţă fac parte 

din experienţa zilnică a membrilor comunităţii evreieşti în întreaga Europă. 

Universitatea se angajează să fie un spaţiu de bune practici prin reglementare, răspunsuri la incidente 

antisemite, creşterea gradului de conştientizare a studenţilor şi a personalului şi servind drept exemplu pentru 

societate în ansamblu. 

Articolul 1 Titlu 

Ne vom referi la acest document cu titlul de “Cod de Conduită - Prevenţia şi sancţionarea incidentelor 

antisemite”. 

Articolul 2 Definirea ariei tematice 

Toţi angajaţii, studenţii şi părţile terţe cu care universitatea interacţionează trebuie să se conformeze Codului 

de Conduită. 

Codul de Conduită se aplică angajaţilor, studenţilor şi terţilor în incinta universităţii. 

Sub rezerva epuizării căilor de atac interne disponibile, toate părţile îşi păstrează drepturile legale şi pot 

depune plângere la o instanţă de judecată. 

Articolul 3 Definiţia antisemitismului 

În contextul prezentului Cod de Conduită, Universitatea aplică definiţia de lucru a antisemitismului adoptată 

de 31 de state membre ale Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului - International Holocaust 

Remembrance Alliance (IHRA), inclusiv exemplele sale. (Anexa 1) 

Articolul 4 Responsabilităţile Universităţii 

Universitatea îşi asumă responsabilitatea de a asigura un mediu cultural lipsit de stereotipuri, intoleranţă şi 

discriminare. Universitatea recunoaşte că antisemitismul este o astfel de formă de discriminare. 

4.1. Profesori şi personal 

Pentru a adresa şi preveni incidente antisemite în mod eficient, Universitatea oferă oportunităţi de training şi 

instruire profesorilor şi personalului, în parteneriat cu organizaţii ale societăţii civile, cu scopul de a educa pe 

tema antisemitismului şi a experienţelor comunităţii evreieşti. 

4.2. Comisia de etică 

Training-ul şi instruirea sunt obligatorii pentru membrii Comisiei de etică a Universităţii. Fiecare membru 

trebuie să participe la un program de instruire. 

4.3.  Studenţi 

În mod similar, în parteneriat cu organizaţii ale societăţii civile, Universitatea va pune la dispoziţia 

studenţilor astfel de traininguri şi oportunităţi de instruire în funcţie de capacitate. 

Articolul 5 Reclamaţii şi sancţiuni 

5.1. Reclamaţii 

Studenţii şi personalul care sunt victime ale unui incident antisemit (discriminare, hărţuire verbală sau fizică) 

sau sunt martori ai unui astfel de incident (precum este descris în Articolul 3) sunt încurajaţi să îl raporteze şi să 

ceară asistenţă în conformitate cu procedurile de reclamaţii deja existente în cadrul Universităţii. 

5.2. Penalităţi 

În conformitate cu procedurile existente, consecinţele încălcării Codului depind de gravitatea incidentului. 

Penalităţile variază şi pot porni de la a cere iertare în mod public până la acţiuni disciplinare, concediere, 

suspendare sau exmatriculare. 

5.3. Recomandare pentru Comisia de etică 

Comisia de etică este încurajată să se consulte cu organizaţiile societăţii civile relevante pentru evaluarea 

incidentelor. 
 

 

Prezentul regulament a fost aprobat de Senatul Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti în şedinţa din 23 iunie 2022. 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI 

prof. univ. dr. Ovidiu Puiu 
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Anexa 1 
DEFINIŢIA DE LUCRU A ANTISEMITISMULUI ELABORATĂ DE IHRA 

 

Alianţa Internaţională pentru Memoria Holocaustului (IHRA) reuneşte guverne şi experţi pentru a consolida, 

dezvolta şi promova educaţia, memoria şi cercetarea cu privire la Holocaust în întreaga lume, precum şi pentru a 

sprijini angajamentele asumate în Declaraţia de la Stockholm din 2000. Definiţia de lucru şi fără caracter juridic 

obligatoriu a antisemitismului a fost adoptată la 26 mai 2016 de cele 31 de ţări membre ale Alianţei Internaţionale 

pentru Memoria Holocaustului. 

„Antisemitismul este o anumită percepţie a evreilor, care poate fi exprimată ca ură împotriva evreilor. 

Manifestările retorice şi fizice ale antisemitismului sunt îndreptate către evrei sau neevrei şi/sau 

proprietăţile acestora, către instituţiile şi infrastructurile religioase ale comunităţilor evreieşti.” 

Pentru a ghida IHRA în activitatea sa, următoarele exemple pot servi drept ilustraţii: Manifestările 

antisemitismului pot include atacuri la adresa statului Israel, conceput ca o colectivitate evreiască. Cu toate 

acestea, critica statului Israel sub o formă asemănătoare cu critica oricărei alte ţări nu poate fi considerată 

antisemită. Antisemitismul acuză adeseori evreii de conspiraţie împotriva umanităţii şi este adeseori folosit pentru 

a da vina pe evrei „pentru că lucrurile nu merg bine”. El se exprimă verbal, în scris, sub formă vizuală şi prin 

acţiuni şi recurge la stereotipuri sinistre şi la trăsături de caracter negative. 

Exemplele contemporane de antisemitism în viaţa publică, în mass-media, în şcoli, la locul de muncă şi în 

sfera religioasă pot include, ţinând seama de contextul general, următoarele aspecte, fără a se limita însă doar la 

acestea: 

• acţiuni de incitare, ajutare sau justificare a uciderii sau a vătămării evreilor în numele unei ideologie radicale 

sau al unei percepţii radicale a religiei; 

• formularea unor acuzaţii false, dezumanizante sau stereotipice despre evrei ca 

• atare sau despre puterea evreilor ca forţă colectivă – de exemplu, dar nu numai, mitul despre o conspiraţie 

evreiască mondială sau despre controlul mass-mediei, al economiei, al guvernelor sau al altor instituţii sociale 

de către evrei; 

• acuzarea evreilor ca popor ca fiind responsabili de fapte reprobabile reale sau 

• imaginare comise de un singur evreu sau grup de evrei, sau chiar de fapte comise de către neevrei; 

• negarea existenţei, a amplorii, a mecanismelor (de exemplu, camerele de gazare) sau a intenţiei genocidului 

populaţiei evreieşti comis de către Germania naţional - socialistă şi de suporterii şi complicii acesteia în timpul 

celui de-al doilea război mondial (Holocaustul) 

• acuzarea evreilor ca popor sau a Israelului ca stat de inventarea sau exagerarea Holocaustului; 

• acuzarea cetăţenilor evrei ca fiind mai loiali Israelului sau presupuselor priorităţi ale evreilor în întreaga lume 

decât intereselor naţiunilor din care fac parte; 

• refuzarea dreptului evreilor la auto-determinare, de exemplu, susţinând că existenţa statului Israel este un fapt 

rasist; 

• aplicarea unor standarde duble prin faptul că i se solicită acestuia un comportament care nu se solicită sau 

aşteaptă din partea niciunei alte naţiuni democratice; 

• utilizarea unor simboluri şi imagini asociate antisemitismului clasic (de 

• exemplu, acuzarea evreilor de uciderea lui Iisus sau de sacrificii rituale) pentru a caracteriza Israelul sau 

israeliţii; 

• compararea politicii israeliene contemporane cu cea a naziştilor; 

• atribuirea responsabilităţii pentru acţiunile statului Israel întregii colectivităţi a evreilor. 

Actele antisemite reprezintă o infracţiune atunci când sunt definite ca atare prin lege (de exemplu, în anumite 

ţări, negarea Holocaustului sau distribuirea unor materiale antisemite). 

Infracţiunile sunt antisemite atunci când ţintele atacurilor, fie că este vorba de persoane sau de proprietăţi 

(cum ar fi clădiri, şcoli, lăcaşuri de cult şi cimitire) sunt alese pentru că sunt, sau sunt percepute a fi, evreieşti sau 

asociate evreilor. 

Discriminarea antisemită este refuzul de a acorda evreilor oportunităţi sau servicii disponibile pentru ceilalţi 

şi este ilegală în multe ţări. 


