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INDICAȚII PRIVIND REALIZAREA PROIECTULUI FINAL ROMII ȘI XENOFOBIA ÎN PRESĂ 

la Cursul Romii și Xenofobia 

 

 Curs realizat în cadrul Proiectului Finanțat de Comisia Europeană, DG 

 cu nr. 599379-EPP-1-2018-1-RO 

Prof. univ. dr. LIA POP 

Catedra de Științe Politice și Științele Comunicării  

Facultatea IRISPCP 

Universitatea din Oradea 

 

Raport privind devieri xenofobe în presă în vreme Corona Virusului – (Covid.19)  

Studiu de caz: 2020: MANIFESTĂRI XENOFOBE  ÎN PERIOADA 15 FEBRUARIE – 15 MAI AVÂND DREPT 

VICTIME PERSOANELE DE ETNIE ROMA în .... (se va numi instituția1 de presă2 monitorizată)  

 

Întocmit de:  

........................................................................................................................................................................ 

(se va preciza, Nume, Prenume, anul de studii, grupa,  programul de studii la care studentul este înscris 

și facultatea) și dacă este cazul și Student Erasmus din ........... ............... ....................... ............. .......... .... 

......................... ...................................... (Țara, Universitatea, Facultatea de la din care vine studentul) 

........... .................. .............. ................. .......................... ........... ........................ ............................. ....) 

1. INTRODUCERE 

1.1. TEMA: se va indica subiectul și instituția de presă aleasă și frecvența ei de apariție (zilnic, 

săptămânal, lunar)  

1.2. SCOPUL RAPORTULUI: didactic 

1.3. CONCEPȚIA ȘI TERMENII FOLOSIȚI:  

Precizarea înțelesului noțiunii de xenofobie cu care operăm – vezi Irina Pop – Despre 

Xenofobie  

Precizarea înțelesului sintagmei manifestări xenofobe în presă – vezi Irina Pop – 

Manifestări ale Xenofobiei în Presă ; precizarea înțelesului noțiunii de raportare neutră.    

1.4. METODOLOGIE:  

 
1 Pot fi studiate manifestările xenofobe apărute la Agenții de presă, site-uri, ziare, posturi de radio, stații de TV)  
2 Nominalizarea instituției de presă presupune: Numele oficial instituției (preluat din caseta editorială, site-ul 
oficial), Locul de publicare /emitere; Directorul/ Trustul de presă din care face parte. Ex:  Europa FM- București-, 
Frecvența  106.7; emite din 2000, trustul Lagardere, website http://www.europafm.ro/ 
 

http://www.europafm.ro/
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1.4.1. Precizarea universului monitorizării: Țara (vor fi notate cu 2 puncte în plus la nota finală 

cercetări privind monitorizări de presă care apar în Franța  sau Germania)  

1.4.2. Indicarea tehnicilor de monitorizare:  

a) Frecvența monitorizării: zilnic/ 3 ori pe săptămână miercurea și vinerea și duminica (Dacă nu 

apare se face mențiunea: nu apare!) În cazul emisiunilor TV, vor fi monitorizate emisiunile 

din orele 7 – 10) 

b) Indicatorii cantitativi de monitorizare:  

- De câte ori apare termenul Țigan, țigănesc, țigănie (nume ofensiv) 

- De câte ori apare termenul Rom, al romilor,  

- De câte ori apar expresii stigmatizante și depreciative la adresa romilor (ex: mafii 

țigănești, clanurile interlope țigănești) și /sau se atribuie fapte condamnabile social 

etniei întregi : Țiganii au încălcat, Țiganii nu respectă ... 

- De câte ori se atribuie fapte exemplare etniei întregi, dacă ele au fost faptele exemplare 

ale unei persoane: Țiganii sunt talentați, Țiganii sunt multilingvi    

c) Indicatori calitativi de monitorizare a manifestărilor xenofobe: 

- Poziționarea xenofobă a autorului materialului – redactorului, producătorului, publicației 

– prin condamnarea etniei întregi pentru fapte ale unor persoane, sau grupuri  

în știri, reportaje sau editoriale  (Se vor da cel puțin 5 exemple, precizând exact: CINE; CE; 

CÂND; UNDE, CUM.) 

- Neraportarea în conținutul știrilor a unor poziționări politice ale politicienilor a unor 

stigmatizări, defăimări ale romilor, raportate  de alte instituții de presă (Se vor da cel 

puțin 3 exemple, precizând exact: CINE; CE; CÂND; UNDE, CUM.) 

- Poziționarea xenofobă a unor invitați, intervievați nesancționată de moderator, ziarist 

etc (Se vor da cel puțin 5 exemple, precizând exact: CINE; CE; CÂND; UNDE, CUM) 

- Sugerarea sau prezentarea de soluții politice discriminatoare față de romi în numele 

instituției de presă (Se vor da cel puțin 5 exemple, precizând exact: CINE; CE; CÂND; 

UNDE, CUM.) 

- Sugerarea sau prezentarea de soluții politice discriminatoare față de romi făcute de alte 

persoane fără corecția că instituția de presă  se dezice de ele (Se vor da cel puțin 5 

exemple, precizând exact: CINE; CE; CÂND; UNDE, CUM.) 

1.4.3. Culegerea datelor 

1.4.4. Interpretarea datelor: 

-  prin compararea celor două perioade de monitorizare  

- observarea unor tendințe 

- deducerea sau estimarea unor cauze 

- estimarea efectului public a difuzării produselor mediatice cu conținut xenofob, respectiv, 

cu conținut ne-ofensator față de Romi 

2. (CONȚINUT ): XENOFOBIA FAȚĂ DE ROMI ÎN PRESA DE LIMBA ROMÂNĂ – poate fi și altă limbă – ÎN 

PERIOADA 15 MARTIE-15 MAI   

Se va aplica metodologia urmărind două subcapitole: 1, aspecte cantitative ale manifestărilor 

xenofobe;  2. aspecte calitative ale manifestărilor xenofobe. 

2. 1. ASPECTE CANTITATIVE: DATE PRIVIND MANIFESTĂRILE XENOFOBE ÎN ... în perioada 15 februarie, 

15 mai  
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2.1.1  Sinteza Datelor pentru perioada 15 februarie -15 martie ( se va face  COMPLETÂND TABELELE de 

MAI JOS): 

 

TABEL nr 1. DATELE PRIVIND MANIFESTĂRILE XENOFOBE PRIN DEFĂIMAREA NUMELUI ÎN ..., în 

perioada 15 februarie – 15 martie 

 Termenii defăimători: 
Tigan, țigănesc, țigănie 

În  instituția de presă 
(se va preciza care) 

Perioada 15 februarie - 15 martie 
2020 

   Număr 
total  
de 
apariții 

Datele 
la 
care 
apare 

Număr 
total 
de 
apariții 

Datele 
la 
care 
apare 

1.       

...       
n.       

   

TABEL nr 2. DATELE PRIVIND MANIFESTĂRILE CORECTE FAȚĂ DE ROMI ÎN ..., în perioada 15 

martie -15 mai 

 Termenii corecți  În  instituția de presă 
(se va preciza care) 

Perioada 15 februarie - 15 martie 
2020 

 Termenul corect 
rom/romi/ ai romilor 

 Număr 
total  
de 
apariții 

Datele 
la 
care 
apare 

Număr 
total 
de 
apariții 

Datele 
la 
care 
apare 

1.       

...       

n.       

 

TABEL nr. 3. DATELE PRIVIND ALTE MANIFESTĂRI XENOFOBE FAȚĂ DE ROMI în ..., în perioada 

15 martie -15 mai 

 

 Expresii stigmatizante  În  instituția de presă 
(se va preciza care) 

Perioada 15 februarie - 15 martie 
2020  Alte expresii stigmatizante 

și depreciative la adresa 

romilor (ex: mafii țigănești, 

clanurile interlope 

țigănești)  

și /sau se atribuie fapte 

condamnabile social etniei 

întregi (ex: Țiganii au 

încălcat, Țiganii nu 

respectă ...) 

 

 Număr 
total  
de 
apariții 

Datele 
la 
care 
apare 

Număr 
total 
de 
apariții 

Datele 
la 
care 
apare 

1.       

...       
n.       
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TABEL nr. 4. DATELE PRIVIND MANIFESTĂRILE CARE APLICĂ GENERALIZĂRILE ETNICE și ÎN 

CAZUL FAPTELOR EXEMPLARE ALE UNOR ROMI în ..., în perioada 15 martie -15 mai 

 

 De câte ori se atribuie 
fapte exemplare etniei 
întregi, dacă ele au fost 
faptele exemplare ale unei 
persoane: (ex Romii  sunt 
talentați, Romii  sunt 
multilingvi )   
 

În  instituția de presă 
(se va preciza care) 

Perioada 15 februarie - 15 martie 
2020 

 Număr 
total  
de 
apariții 

Datele 
la 
care 
apare 

Număr 
total 
de 
apariții 

Datele 
la 
care 
apare 

1.       

...       
n.       

 

2.1.2. Sinteza Datelor pentru perioada 16 martie-15 mai 2020 ( se va face  COMPLETÂND 

TABELELE de MAI JOS): 

 

TABEL nr 5. DATELE PRIVIND MANIFESTĂRILE XENOFOBE PRIN DEFĂIMAREA NUMELUI ÎN ..., în 

perioada 16 martie-15 mai 2020 

 Termenii defăimători: 
Tigan, țigănesc, țigănie 

În  instituția de presă 
(se va preciza care) 

Perioada 15 februarie - 15 martie 
2020 

   Număr 
total  
de 
apariții 

Datele 
la 
care 
apare 

Număr 
total 
de 
apariții 

Datele 
la 
care 
apare 

1.       

...       

n.       

   

TABEL nr 6. DATELE PRIVIND MANIFESTĂRILE CORECTE FAȚĂ DE ROMI ÎN ..., în perioada16 

martie-15 mai 2020 

 Termenii corecți  În  instituția de presă 
(se va preciza care) 

Perioada 15 februarie - 15 martie 
2020 

 Termenul corect 
rom/romi/ ai romilor 

 Număr 
total  
de 
apariții 

Datele 
la 
care 
apare 

Număr 
total 
de 
apariții 

Datele 
la 
care 
apare 

1.       

...       

n.       
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TABEL nr. 7. DATELE PRIVIND ALTE MANIFESTĂRI XENOFOBE FAȚĂ DE ROMI în ..., în perioada 

16 martie-15 mai 2020 

 

 Expresii stigmatizante  În  instituția de presă 
(se va preciza care) 

Perioada 15 februarie - 15 martie 
2020  Alte expresii stigmatizante 

și depreciative la adresa 

romilor (ex: mafii țigănești, 

clanurile interlope 

țigănești)  

și /sau se atribuie fapte 

condamnabile social etniei 

întregi (ex: Țiganii au 

încălcat, Țiganii nu 

respectă ...) 

 Număr 
total  
de 
apariții 

Datele 
la 
care 
apare 

Număr 
total 
de 
apariții 

Datele 
la 
care 
apare 

1.       

...       
n.       

 

TABEL nr. 8. DATELE PRIVIND MANIFESTĂRILE CARE APLICĂ GENERALIZĂRILE ETNICE și ÎN 

CAZUL FAPTELOR EXEMPLARE ALE UNOR ROMI în ..., în perioada 16 martie-15 mai 2020 

 

 De câte ori se atribuie 
fapte exemplare etniei 
întregi, dacă ele au fost 
faptele exemplare ale unei 
persoane: (ex Romii  sunt 
talentați, Romii  sunt 
multilingvi )   
 

În  instituția de presă 
(se va preciza care) 

Perioada 15 februarie - 15 martie 
2020 

 Număr 
total  
de 
apariții 

Datele 
la 
care 
apare 

Număr 
total 
de 
apariții 

Datele 
la 
care 
apare 

1.       

...       
n.       

 

2.1.3. Interpretări ale datelor cantitative:  

Observații și comentarii  

a) privind distribuția frecvențelor termenilor ofensatori vs termenii corecți în cele două 

perioade analizate Tabelele 1-4 (15 februarie -15 martie) și, respectiv, Tabelele 5-8 (16 

martie – 15 mai) 

b) privind distribuția frecvențelor altor expresii ofensatoare în cele două perioade analizate 

Tabelele 1-4 (15 februarie -15 martie) și, respectiv, Tabelele 5-8 (16 martie – 15 mai) 

c) privind distribuția frecvențelor de atribuire a faptelor rele ale unor persoane întregii etnii, 
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d) privind distribuția frecvențelor de atribuire de fapte exemplare ale unor persoane de etnie 

romă întregii etnii  

Observații pe aceleași categorii privind tendințele (creștere, descreștere) a xenofobiei față de romi în 

cele două perioade 

Cauzele manifestărilor xenofobe în presă  

Impactul xenofobiei din presă față de romi (Se vor face estimări privind impactul în comunicarea publică 

– luându-se drept surse ale estimării, numărul de vizualizări în zilele studiate, audiențele în zilele 

studiate) 

   

2. 2. ASPECTE CALITATIVE: MANIFESTĂRI XENOFOBE ÎN ... în perioada 15 februarie, 15 mai  

2.2.1. Expunerea a cel puțin 10 cazuri de manifestări xenofobe – fără a lua poziția de judecător – din 

care: 

5 cazuri de raportări de fapte xenofobe – inclusiv fapte xenofobe comise de romi împotriva 

altora -  știri, reportaje, editoriale, documentare difuzate, talk show-uri, re-difuzări de materiale  

5 cazuri de propuneri sau sugerări de soluții  xenofobe (ex: Nu trebuiau lăsați să intre în țară)   

(Se vor expune faptele relatate; se va expune separat poziția ziaristului; se va comenta special în 

jurul faptelor xenofobe comise de romi și asumate etnic) 

2.2.2. Expunerea a cel puțin 5 cazuri de raportări neutre în presă ale unor fapte condamnabile – 

înfăptuite de persoane sau grupuri de romi   

(Se vor expune faptele relatate; se va expune separat poziția ziaristului; ) 

2.2.3. Interpretări personale ale datelor calitative: 

Observații și comentarii la conținutul produselor mediatice xenofobe față de romi expuse în cele două 

perioade  

Estimări privind impactul public al acestor manifestări xenofobe 

luându-se drept surse ale estimării, numărul de vizualizări în zilele studiate, respectiv, audiențele 

în zilele studiate, numărul de accesări ale site-ului 

mesajul principal descifrat - în termenii – care este atitudinea față de Romi recomandată de 

instituția dată 

publicul țintă și felul cum descifrează acesta mesajul  

”forța de rostogolire” a mesajului  

dacă aceste mesaje – pot primi în public – conotații xenofobe și mai accentuate 

 

3. CONCLUZII 

3.1. Rezultatele monitorizării – făcute conform cu metodologia dată  

3.2. Recomandări către colegi: cum să înțeleagă aceste conținuturi de presă (Spiritul analitic, critic, 

și respectiv, câtă xenofobie se vehiculează )   
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