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� Studiu realizat de INSOMAR la cererea 
Consiliului Național pentru Combaterea 
Discriminării – august 2009 

� Cercetarea a fost realizată folosind tehnica 
sondajului de opinie, pe bază de chestionar;

� Volumul eșantionului – 1201 persoane (cu 
vârsta peste 18 ani), interviurile fiind 
realizate în 44 localități urbane și 52 loc. 
rurale.



Percepția socială a grupurilor cele mai discriminate

� Percepția dominantă a populației cu privire la grupurile
cele mai discriminate din România vizează persoanele
infectate cu HIV/sau bolnave de SIDA, minoritățile sexuale
și persoanele cu handicap (fizic sau psihic). Referitor la
aceste grupuri sociale, peste 50% dintre respondenți
consideră că sunt ”foarte mult” sau ”destul de mult”
discriminate;

� Un procent de 25% și 45%, consideră ca fiind discriminate
și acele persoane aflate fie la o vârstă înaintată, fie foarte
tinere, fie femei;



� Peste 45% din pop. intervievată declară că s-ar simți inconfortabil
dacă s-ar afla în preajma unei persoane infectate cu HIV/bolnave
de SIDA;

� 17,4% declară același lucru față de persoanele cu dizabilități
fizice/psihice;

� 61% dintre respondenți au declarat că au purtat o conversație în
ultimele 6 luni cu o persoană cu handicap fizic;

� peste 65% din populație declară că nu simte datoare să ajute
persoane cu dizabilități sau handicap fizic;

� 34% manifestă milă/compasiune față de persoanele infectate cu
HIV iar 20% indică cuvinte legate de boală sau suferință. Un
procent de 5% asociază acest grup cu teamă sau pericol;

� 44% evocă milă/compasiune față de persoanele cu
dizabilități, 11% boală și 7% greutăți/suferință. Doar 2% dintre
respondenți au asociat ideea de normalitate cu această categorie
de persoane.



� Persoanele în vârstă la angajare sau la locul de 
muncă;

� Minoritățile sexuale în locurile publice, la 
angajare sau la locul de muncă, la școală și în 
relația cu autoritățile;

� Persoanele infectate cu HIV/SIDA la angajare sau 
la locul de muncă, la școală și în locurile 
publice;

� Persoanele cu handicap la angajare sau la locul 
de muncă, în locurile publice și la școală;

� Rromii la angajare sau la locul de muncă.



� Atitudinea populației variază între neutralitate și
acceptare
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Nu ar fi de acord să aibă un coleg de muncă 
infectat cu HIV/bolnav SIDA

Nu ar fi de acord să aibă drept vecini 
persoane cu HIV/SIDA

Nu ar fi de acord să aibă prieteni apropiați 
persoane cu HIV/SIDA

Persoanele infectate cu HIV ar trebui 
să își declare boala, atunci cand este 
vorba de medic, partener de viață sau 
loc de muncă
Persoanele infectate cu HIV ar trebui 
să utilizeze mijloacele de transport în 
comun

Persoanele infectate cu HIV ar trebui 
să învețe alături de copii sănătoși 



� Distanța socială față de persoanele cu un handicap fizic este mult
mai mică decât în cazul handicapului psihic

� Opinii ale respondenților privind acțiunile pentru sprijinirea
persoanelor cu handicap
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Necesitatea demersurilor pentru a 
crește accesabilitatea la locurile 
de muncă

Necesitatea demersurilor pentru a 
crește accesabilitatea în locurile 
publice(rampe)

Statul ar trebui să ofere o 
protecție socială adecvată 
persoanelor cu handicap

Impozitele ar trebui să crească 
pentru a oferi pensii adecvate 
persoanelor cu dizabilități



Detalii privind rezultatele studiului 

Site-ul Consiliului Național pentru
Combaterea Discriminării

www.cncd.org.ro


