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Ce este?

Orice faptă de discriminare săvârșită împotriva unei persoane care, deși nu face parte dintr-o 
categorie de persoane identificată potrivit criteriilor: rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, 
limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt 
criteriu similar, este asociată cu una sau mai multe persoane aparținând unei astfel de categorii de 
persoane.  

DISCRIMINAREA PRIN ASOCIERE



NU este 
discriminare 

■ tratamentul mai puțin favorabil –   
se justifică, neacceptarea la 
activitatea extrașcolară a fost 
determinată de faptul că eleva nu a 
susținut testul de admitere;

■ situația comparabilă – copiii admiși 
la cercul coral;

■ dreptul lezat – dreptul de a participa 
la activități extrașcolare;

■ criteriul protejat – nu se reține, 
deoarece nu a fost o legătură 
cauzală între activitatea civică activă 
a petiționarului și neadmiterea elevei 
la cerc. Mai mult decât atât, 
profesorul nu a făcut parte din 
comisia de admitere.

Identificarea 
elementelor constitutive:

Identificarea
elementelor constitutive:

ESTE
discriminare
prin asociere

Petiționara, mamă a unui copil cu 
dizabilități, susține că angajatorul nu 
i-a permis să plece în concediu anual 
plătit în perioada solicitată, în care 
avea programat un tratament pentru 
copil. Angajatorul și-a motivat refuzul 
prin faptul că mama des avea concediu 
medical.

■ tratamentul mai puțin favorabil –
refuzul de a acorda concediu anual 
plătit în perioada solicitată, în care 
avea programat un tratament pentru 
copil;

■ situația comparabilă – alți colegi 
care aveau copii și cărora le-au fost 
satisfăcute cererile;

■ dreptul lezat – dreptul la odihnă; 
■ criteriul protejat – dizabilitatea prin 

asociere. 

 
Petiționarul, tatăl unei eleve, susține că, 
din cauza activității civice active pe care 
o desfășoară, fiica sa nu a fost admisă la 
cercul coral, de către profesorul care era, 
totodată, și consilier local.

Constatarea discriminării prin asociere poate avea loc doar în prezența 
tuturor elementelor constitutive.


