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Ministerul Educaţiei, în parteneriat cu Consiliul Naţional pentru Combaterea 

Discriminării şi Institutul pentru Politici Publice, realizează o cercetare şi o evaluare la 

nivel naţional a aplicării legislaţiei antidiscriminare în domeniul educaţiei şi a 

percepţiilor asupra acestui fenomen, prin realizarea a trei sondaje de opinie la nivelul 
profesorilor, consilierilor şcolari şi al părinţilor copiilor din învăţământul 

preuniversitar. 

Vă rugăm să facilitaţi completarea Formularului de participare anexat, prin 

completarea acestuia de către cadrele didactice ş i părinţii elevilor u11, ~-- r'ur de 

învăţământ. 

Răspunsurile sunt aşteptate pe adresa de e-mail upp.edu@edu.gov.ro până la 

data de 31.05.2021. 
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ANEXAI 

FORMULAR DE PARTICIPARE 

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, în parteneriat cu Institutul pentru Politici 
Publice, derulează proiectul „ProfsAgainstDiscdmination", finanţat de Comisia Europeană prin 
Programul REC-RDIS-DISC-AG-2020. 

Proiectul unnăreşte cercetarea şi evaluarea la nivel naţional a aplicării legislaţiei antidiscriminare 
în domeniul educaţiei şi a percepţiilor asupra acestui fenomen, prin realizarea a trei sondaje de 
opinie. 

În cazul în care sunteţi de acord să participaţi la efectuarea sondajelor, vă adresăm rugămintea de 
a furniza următoarele date; 

Unitatea de învăţământ ... „„„ .. „ ... „ ... „ .. „ „„ ... „ „ 

Judeţul „ ..... „ .. „ .. „.„ .. „„.„.„„ .. 

Număr de telefon .... „„ „ ..•.•...•.. „„„„„„. 

Datele dumneavoastră vor fi stocate pe perioada de sustenabilitate a proiectului. După completare, 
prezentul fonnular se colectează de către Unitatea de lnvăţământ/ISJ/ISMB, în vederea 
transmiterii către Consiliul Naţional pentrn Combaterea Discriminării. 

Completarea formularului reprezintă acordul dumneavoastră pentru participarea la efectuarea 
sondajelor. 

Aveţi dreptul de a vă retrage consim!ământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră în 
orice moment. 

Data, 
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Semnătura, 

This projectis funded by the European Union'ş Rights, Equality and Cit1zenshlp Progratnme (2014-
2020) under Grant Agreemcnt number: 963306-ProfsAgainstDiscrimination·REC-AG-2020/REC· 
RD!S-D!SC-AG-2020. The content ofthis Partnership Agrementrepresents the views ofthe author only 
and ls hls/her sole responsibillty. The European Cornrnission does not accept any responsîbility for 
use that mav be made of the information it contains. 


