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A u B 

 

CODUL DE CONDUITĂ 

pentru  

PREVENIREA ȘI SANCȚIONAREA INCIDENTELOR ANTISEMITE 

 

PREAMBUL 

Universitatea „ARTIFEX” din București își exprimă angajamentul ferm de a asigura un 

climat organizațional incluziv, care promovează egalitatea și diversitatea, precum și un mediu 

educațional și social caracterizat prin respectarea drepturilor și demnității pentru toți membrii 

comunității academice, studenți și angajați. 

Universitatea recunoaște faptul că antisemitismul și manifestarea sa, sub orice formă, vin în 

contradicție cu acest angajament. În decursul istoriei, manifestările specifice antisemitismului au 

arătat că prejudecata și intoleranța pot conduce la hărțuire și discriminare sistematice. Și în perioada 

contemporană, membrii comunităților evreiești din Europa se confruntă, zilnic, cu stereotipuri, 

insulte și violențe. 

În actualul context, Universitatea „ARTIFEX” din București se angajează să devină un 

exemplu de bune practici în ceea ce privește răspunsul la evenimente de natură antisemită, 

sensibilizarea studenților și angajaților față de acest subiect și contribuția la dezvoltarea unui 

standard pozitiv pentru întreaga societate. 
 
Art. 1. Acest document, denumit Codul de Conduită pentru Prevenirea și Sancționarea 

Incidentelor Antisemite, sau Codul, reprezintă politica Universității „ARTIFEX” din București față 

de antisemitism. 
 
Art. 2. (1) Acest cod se aplică tuturor studenților, angajaților și terților cu care Universitatea 

interacționează, pentru fapte săvârșite în interiorul sau în afara campusului „ARTIFEX”.  

http://www.artifex.org.ro/
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Art. 3. În vederea implementării Codului, Universitatea aplică definiția de lucru, fără 

caracter juridic, a antisemitismului adoptată de 31 de state membre ale Alianței Internaționale 

pentru Memoria Holocaustului (IHRA – International Holocaust Remembrance Alliance), precum și 

exemplele incluse în această definiție (Anexa 1 la prezentul Cod). 
 
Art. 4. (1) Universitatea își asumă responsabilitatea de a asigura un mediu cultural, în care 

stereotipurile, intoleranța și discriminarea sunt interzise. Universitatea recunoaște că antisemitismul 

reprezintă o astfel de formă de discriminare. 

(2) În ceea ce privește angajații, Universitatea oferă oportunități de instruire pe teme privind 

antisemitismul și experiența comunităților evreiești, în parteneriat cu organizații reprezentative ale 

societății civile. 

(3) Membrii Comisiei de Etică și Deontologie Profesională a Universității au obligația de a 

participa la cel puțin o instruire. 

(4) Referitor la studenți, în parteneriat cu organizații reprezentative ale societății civile, 

Universitatea va oferi oportunități de instruire adecvate.  
 
Art. 5. (1) Studenții și angajații care sunt supuși unor forme de discriminare, hărțuire, 

denigrare pe motive care se încadrează în definiția antisemitismului, sau care sunt martori la 

comportamente sau discursuri antisemite de orice fel (conform art. 3 din prezentul cod) sunt 

încurajați să le raporteze și să solicite asistență, conform procedurilor existente de soluționare a 

sesizărilor.  

(2) În conformitate cu procedurile existente, sancționarea unei încălcări dovedite a 

prezentului cod va fi în conformitate cu gravitatea faptei. Consecințele pot fi de la, dar fără a se 

limita la aceste exemple, prezentarea de scuze și angajamentul de a nu mai repeta faptele săvârșite, 

până la sancțiuni disciplinare precum suspendarea, destituirea sau concedierea. 

(3) Comisia de Etică și Deontologie Profesională este încurajată să consulte organizațiile 

reprezentative ale societății civile în procedura de evaluare a incidentelor de natură antisemită. 

(4) În cazul în care incidentele din categoria antisemitismului nu pot fi rezolvate prin 

mecanismele interne de soluționare, părțile implicate au dreptul de a se adresa instanței. 
 
Art. 6. Prezentul cod intră în vigoare de la data aprobării sale. 
 

Prezentul regulament a fost avizat în şedinţa Consiliului de Administrație al Universității 
„ARTIFEX” din Bucureşti din data de ………………… şi aprobat de în şedinţa Senatului 
Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti din data de ………………….. 
   

Avizat, Aprobat, 
Preşedintele Consiliului de Administraţie, Președintele Senatului, 

Ec. Sevastiţa Grigorescu    Prof. univ. dr. Cristian Marian Barbu 
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Anexa 1. Definiția antisemitismului. Exemple ilustrative 

 

1. Definiția de lucru a antisemitismului, adoptată de IHRA la Plenara de la București, din 

data de 26 mai 20161: 

„Antisemitismul este o anumită percepție referitoare la evrei, care poate fi exprimată ca 

fiind ură împotriva evreilor. Manifestările retorice și fizice ale antisemitismului sunt 

îndreptate împotriva evreilor sau neevreilor și/sau proprietăților acestora, împotriva 

instituțiilor comunităților evreiești și lăcașurilor lor de cult.” 

2. Conform IHRA, următoarele exemple pot fi ilustrative: 

„Manifestările pot include vizarea statului Israel, conceput ca o colectivitate evreiască. 

Cu toate acestea, criticarea Israelului, în mod similar criticilor aduse oricărui alt stat, 

nu poate fi, în sine, considerat ca antisemitism. Antisemitismul, în mod frecvent, acuză 

evreii de conspirații pentru a face rău umanității, iar evreii sunt, de obicei, învinuiți 

<<pentru lucrurile care merg prost>>. Această idee este exprimată în discursul public, 

în scris, în forme de expresie vizuală sau acțiuni și includ stereotipuri calomnioase și 

însușiri cu caracter negativ. 

Exemple contemporane de antisemitism în viața publică, media, școli, la locul de muncă 

și în sfera religioasă ar putea include, luând în considerare contextul general, dar fără a 

se limita la: 

• Instigarea, complicitatea sau justificarea uciderii sau rănirii evreilor, în numele 

undei ideologii radicale sau al unei viziuni extremiste asupra religiei. 

• Aducerea unor acuzații false, dezumanizante, care demonizează și perpetuează 

clișeele despre evrei, ca atare sau le atribuie puteri deosebite, atunci când acționează în 

mod colectiv – precum ar fi, în special dar nu exclusiv, mitul referitor la o conspirație 

mondială a evreilor sau al evreilor ce controlează media, economia, guvernul sau alte 

instituții ale societății. 

• Acuzarea evreilor, ca popor, de a fi responsabili pentru fapte reale sau 

imaginare comise de un singur evreu sau de un grup de evrei sau chiar și pentru fapte 

comise de ne-evrei. 

• Negarea evenimentului, scopului, mecanismelor (ex. camere de gazare) sau a 

intenției genocidului comis împotriva evreilor, de către Germania național-socialistă și 

susținătorii și complicii săi, în timpul celui de-al II-lea Război Mondial (Holocaustul). 

 
1 https://www.holocaustremembrance.com/ro/resources/working-definitions-charters/definitia-de-lucru-antisemitismului  

https://www.holocaustremembrance.com/ro/resources/working-definitions-charters/definitia-de-lucru-antisemitismului
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• Acuzarea evreilor, ca popor, sau a Israelului, ca stat, de a fi inventat sau 

exagerat Holocaustul. 

• Acuzarea cetățenilor de origine evreiască că sunt mai loiali Israelului sau așa-

ziselor priorități mondiale ale evreilor, decât intereselor propriilor lor țări. 

• Negarea dreptului la autodeterminare a poporului evreu, pretinzând, de 

exemplu, că existența Statului Israel este o construcție rasistă. 

• Aplicarea de standarde duble, prin solicitarea unui comportament al statului 

israelian, care nu este așteptat sau solicitat din partea oricărui alt stat democratic. 

• Utilizarea de simboluri sau imagini asociate cu antisemitismul clasic (ex. 

acuzații că evreii l-ar fi ucis pe Isus sau acuzarea acestora de comiterea de ucideri 

rituale) pentru a caracteriza statul Israel sau israelienii. 

• Compararea politicii contemporane a Israelului cu cea a naziștilor. 

• Impunerea unei responsabilități colective evreilor pentru acțiuni ale statului 

Israel. 

• Actele de antisemitism sunt incriminate și constituie infracțiuni, atunci când sunt 

astfel stabilite prin lege (de exemplu, negarea Holocaustului sau distribuirea de 

materiale antisemite, în anumite state). 

• Infracțiunile sunt antisemite atunci când țintele atacurilor, fie că sunt persoane 

sau bunuri – precum clădiri, școli, lăcașuri de cult sau cimitire – sunt alese fiindcă sunt, 

sau sunt percepute ca fiind, evreiești sau având legătură cu evreii. 

• Discriminarea antisemită reprezintă refuzul de a acorda evreilor oportunități 

sau servicii accesibile altora și este ilegală în multe state.”2 

 

 

 
2 https://www.holocaustremembrance.com/ro/resources/working-definitions-charters/definitia-de-lucru-antisemitismului  
 

https://www.holocaustremembrance.com/ro/resources/working-definitions-charters/definitia-de-lucru-antisemitismului

