
EXPUNERE DE MOTIVE

Defmitia conceptului de bullying pe care o utilizeaza propunerea de politica 
publica este aceea conform careia, bullvin2 reprezinta un comportament abuziv, 
realizat m mod repetat si cu intentie directa sau indirecta, conducand la
preiudicierea fizica si/sau psihica a victimei prin ranire, persecute, intimidare
sau alte fapte, manifestandu-se prin forme diverse: verbal, emotional, relational
si flzic. Aceasta definitie corespunde semnificatiei agreate la nivel stiintific cu privire 
la acest fenomen. Defmitia clasica, acceptata la nivelul comunitatii stiintifice, a 
bullying-ului stabileste ca acesta reprezinta o situatie in care o persoana 
devine ’Victima, sau este expusa, in mod repetat si pentru o perioada indelungata de 
timp, a unor actiuni negative exercitate asupra ei de catre o persoana sau un grup de 
persoane”. De regula prin termenul actiuni negative sunt descrise acele 
comportamente intentionate prin intermediul carora o persoana urmareste sa cauzeze 
ranirea sau disconfortul unei alte persoane. In plus, diferenta specifica a actiunilor 
incadrate in defmitia bullying-ului fata de alte tipuri de agresivitate interpersonala 
provine din faptul ca in cazul acestui tip de comportament exista intotdeauna o relatie 
asimetrica de putere intre victima si agresor (Olweus, 1994, p. 98). De cele mai multe 
ori actiunile care pot fi incadrate in defmitia bullying-ului sunt diferentiate in 
interactiuni directe si indirecte (care adesea sunt denumite agresiuni relationale) 
(Crick Grotpeter, 1995; Olweus, 1994; Roberge, 2012; Woods & Wolke, 2003).

Datele statistice disponibile in Romania descriu o realitate in care incidenta 
comportamentelor incluse in defmitia bullying-ului este semnificativa, atat in spatiul 
unitatilor scolare, cat si in afara acestuia, inclusiv in mediul on-line. Principalele 
surse de date sunt bazele de date ale Asociatiei Telefonul Copilului, care, inca din 
anul 2008 inregistreaza si analizeaza apelurile si solicitarile de ajutor venite din 
partea copiilor prin intermediul numarului unic european de asistenta pentru copii.

’’Analiza informatiilor referitoare la fenomenul bullying cuprinse in baza de 
date a Asociatiei Telefonul Copilului” realizata in cadrul proiectului ”STAND-UP- 
Cre§terea participarii §i rolului societatii civile in influentarea §i imbunatatirea 
politicilor publice” arata faptul ca in perioada Octombrie 2011 - Decembrie 2018 au 
fost inregistrate, la nivel national, peste 10.000 de cazuri in care au fost reclamate 
comportamente de tip bullying la nivel national. Dintre acestea, in anul 2014 au fost 
inregistrate aproximativ 1000 de astfel de cazuri; in anul 2015 au fost inregistrate 
1232 de situatii care corespund caracteristicilor bullying-ului; tendinta ascendenta a 
continual pe parcursul urmatorilor ani astfel incat in anul 2017 au fost inregistrate 
1551 de cazuri de tip bulllying la nivel national. Majoritatea persoanelor care au 
reclamat ca sunt victime ale unor comportamente de tip bullying semnaleaza 
manifestarea acestor situatii in mediul scolar, 78% dintre cazurile inregistrate in 
perioada analizata. Totodata constatam faptul ca, indiferent de gen, grupa de varste 
pentru care sunt cel mai des reclamate astfel de comportamente este cea a copiilor cu 
varste cuprinse intre 10 si 12 ani. Consideram ingrijorator faptul ca ponderea



cazurilor reclamate pentm copii cu varste intre 0 si 6 ani este, pentru mtreaga 
perioada analizata, de aproximativ 6% in cazul baietilor si 3% in cazul fetelor.

Tipurile de bullying reclamate cel mai frecvent sunt cele de tip verbal, 
manifestate prin jigniri, insulte, porecle sau sarcasm. A doua cea mai frecvent 
reclamata categoric de comportamente de tip bullying este cea a lovirilor si 
imbrancelilor. Pe locul al treilea se afla intimidarile, denigrarile sau insultele cu 
privire la statusul social al victimelor, incluzand aici referiri la etnie, statutul socio
economic al parintilor. Desi mai putin reclamate, cazurile de bulllying on-line 
reprezinta o provocare speciala. Bulllying-ul online, cunoscut si sub denumirea de 
cyberbullying, este asemanMor cazurilor de bullying relational sau psihologic, insa 
prezinta particularitatea ca se manifesta in spatiul virtual, fie al retelelor de 
socializare fie al altor aplicatii care permit comunicarea virtuala. Prin cyberbullying 
sunt definite acele agresiuni, cum ar fi jignirile repetate sau intimidarile sau 
denigrarile care au loc prin intermediul mijloacelor de comunicare online, virtuale 
(incluzand aici mesajele de tip SMS, e-mail, serviciile de mesagerie instant online, 
precum reteaua Whatsup, Viber sau Snapchat etc.). Datorita faptului ca agresiunile 
on-line nu pot fi limitate in timp (mesajele sau imaginile jignitoare raman vizibile 
permanent), datorita faptului ca audienta este practic nelimitata precum si datorita 
faptului ca anonimitatea transforma de cele mai multe ori martorii pasivi in complici 
ai agresorului, cyberbulllying-ul are adesea efecte mult mai putemice si mai imediate, 
fata de celelalte tipuri de bulying .

In anul 2012 Asociatia Telefonul Copilului lanseaza campania ”Cuvintele dor, 
nu-i asa?” care isi propune sa puna pe agenda publica si sa sprijine constientizarea 
existentei fenomenelor specifice de tip bullying in spatiul scolar in Romania. 
Simultan, Asociatia a implementat un studiu sociologic, care a indicat faptul ca in 
mediul scolar dar si in mediul social de proximitate imediata al elevilor (cartierul in 
care locuiesc) fenomenele de violenta propriu-zisa coexista alaturi de comportamente 
de tip bullying. Comportamentele de tip bullying relational, in special cele care 
includ adresarea unor injurii sau jigniri intre elevi erau realtiv raspandite, 15% dintre 
elevii spunand ca se asteapta sa fie supusi unor astfel de situatii in mediul scolar. De 
asemenea, aproximativ o treime dintre elevi (30%) afirma ca au fost implicati intr-un 
caz de violenta fizica. Incidenta bullying-ului relational, manifestat sub forma 
violentei verbale, era recunoscuta de aproape doua treimi dintre elevi. Astfel 60% 
dintre persoanele incluse in studiul sociologic afirmau ca flisesera implicate intr-un 
caz de violenta verbala. Mediul scolar este cel in cadrul c^ia respondents sustin ca 
au fost implicati mai des in cazuri de violenta fizica. Pe de alta parte zona de 
proximitate a scolii (defmita de autorii studiului drept pe strada / in cartierul in care 
locuiesc) este cea in cadrul careia se produc frecvent confruntarile verbale violente.

In anul 2014 Asociatia Telefonul Copilului publica un alt studiu sociologic 
care vizeaza identificarea, cuantificarea si analiza prevalentei fenomenelor de 
bulllying in scolile din Romania. RaportuI evidentiaza incidenta semnificativa a 
bullying-ului m spatiul scolar. Peste 50% dintre elevii inclusi in esantionul investigat 
sustin ca sunt sau au fost la un moment dat victime ale unei agresiuni de tip bullying.



Cea mai des recunoscuta astfel de forma de agresiune (peste 70% dintre elevii 
chestionati) este cea verbala, elevii spunand ca au fost victime ale unor expresii 
jignitoare sau li s-au adresat porecle.

In anul 2019, Asociatia Telefonul Copilului atrage atentia asupra necesitatii 
unor masuri urgente pentru diminuarea fenomenului bullying in randul copiilor. 
Analiza informatiilor referitoare la fenomenul bullying cuprinse in baza de date a 
Asociatiei Telefonul Copilului arata faptul ca acest fenomen a afectat unul din doi 
copii care au apelat la serviciile Asociatiei Telefonul Copilului, in anul 2018. 77,22% 
dintre situatiile de abuz de tip bullying au avut loc in gradinita / scoala, iar 22,78% au 
avut loc in spatiul public, in 40,10% dintre situatiile de abuz de tip bullying, copiii au 
expus efecte ale acestui fenomen care reprezinta riscuri majore asupra sanatatii 
mintale a copiilor victime. Copiii simt nevoia sa se izoleze, se simt singuri, se simt 
exclusi, sau au dificultati in relationare cu ceilalti copii, manifesta teama si stari de 
anxietate in prezenta colegilor de scoala in procentaj de 74,29%. De asemenea, in 
procentaj de 25,71%, copiii simt nevoia sa se automutileze, au tentative de suicid, 
ganduri suicidare si doresc sa abandoneze scoala.

Totodata, rezultatele cercetarii sociologice pe care Asociatia Telefonul 
Copilului a comandat-o in luna martie a.c. unui institut de profil, pentru un esantion 
de LI00 de respondenti (cercetare cantitativa) si 50 de respondenti (cercetare 
calitativa) sustin necesitatea unei politici publice pentru prevenirea si combaterea 
fenomenului bullying:

• fenomenul bullying reprezinta o realitate a scolii si a societatii 
romanesti astfel ca cei mai multi dintre elevi (90%) au fost martori 
la acest tip de agresiune in scoala, in public, acasa sau in mediul 
online

• 40% dintre respondenti au avut curajul sa isi recunoasca postura de 
victima

• 62% dintre elevi au fost agresati de un alt elev
• 50% dintre elevii agresori au declarat ca victima merita agresiunea 

de tip bullying

De asemenea, cel mai recent studiu realizat de UNESCO in 144 de state 
(inclusiv Romania) indica faptul ca, nivel global 1 din 3 copii este victima a abuzului 
de tip bullying, iar abuzul de tip bullying psihologic (offline) este cel mai frecvent in 
Europa. Studiul a analizat si principalele consecinte ale bullying-ului: copiii agresati 
au rezultate scolare scazute, sunt expusi absenteismului scolar, se simt singuri, 
exclusi, sunt predispusi problemelor de sanatate mintala, respectiv suicidului. 
UNESCO solicita tuturor Guvemelor un raspuns prompt prin adoptarea unei politici 
comprehensive la nivel national cu privire la prevenirea si combaterea bullying-ului 
in mediul scolar.



Desi prezent m randul tinerilor, m Romania bullyingul nu este recunoscut ca un 
fenomen de sine statMor, manifestarile de tip bullying fiind asociate cu violenta in 
scoala. In consecinta, nu avem la dispozitie reglementarea acestui tip de abuz, date 
statistice colectate oficial si sistematic, nu exista indicatori specific! care sa fie 
urmariti de autoritatile educationale, iar fenomenul nu face obiectul unor cercetari 
sistematice. In acest context, sansele autoritatilor educationale de la nivel central si 
local de a dezvolta programe de interventie care sa introduca masuri de ameliorare 
adecvate si care sa imbunatateasca calitatea mediului educational din scolile 
romanesti sunt reduse. De asemenea, cercetarile existente nu au realizat, la nivelul 
sistemului educational din Romania, o analiza a corelatiei dintre impactul 
fenomenului de bullying asupra altor fenomene precum parasirea timpurie a scolii.

O alta concluzie care poate fi flindamentata pe baza studiilor citate aici este ca, 
in special in mediul scolar, constatam existenta unor provocari precum:

• lipsa de toleranta si tendinta de umilire manifestata de clasa de 
elevi/grup, fata de copiii/tinerii cu CES sau fata de copiii care, ca urmare a unor 
accidente sau a imbolnavirii ce determina spitalizare/recuperare prelungita, se afla in 
imposibilitatea ffecventarii scolii o perioada mare de timp;

• lipsa unei culturi a medierii;
• inadecvarea pedepsei la fapta;
• lipsa unei culturi a asumarii rolurilor/responsabilitatilor/culpei.

Cadrul legislativ existent
’’Analiza cadrului legal si institutional national in care functioneaza grupurile 

sociale analizate - clasa de elevi, unitatea §colara”, realizata in cadrul proiectului 
STAND-UP, concluzioneaza ca legislatia care reglementeaza functionarea sistemului 
educational in vigoare in Romania si care este relevanta pentru fenomenul 
bullyingului este fiindamentata pe urmatoarele principii si prevederi transversale:

• protectia copilului impotriva violentei §i abuzului,
• siguranta in §coli,
• antidiscriminare egalitatea de §anse in accesarea serviciilor

educationale, de ingrijire medicala si a serviciilor sociale,
• respectarea cerintelor speciale ale diferitelor grupuri de copii,
• educatia incluziva,
• interzicerea segregarii §colare,
• asigurarea calitatii educatiei, precum §i centrarea educatiei pe 

beneficiarii primari ai educatiei (elevii)
• tratatarea cu respect a copilului de catre cadrele didactice, in acord cu 

demnitatea sa ca persoana §i interzicerea pedepselor corporale
• dreptul copilului de a fi implicat in deciziile care il privesc inclusiv 

participarea activa a elevilor §i parintilor in elaborarea si adoptarea deciziilor privind 
activitatea institutiei de invatamant.



Actele normative relevante in domeniu sunt:

Protectia si promovarea drepturilor copilului
• Legea 272/2004 privind protectia §i promovarea drepturilor copiilor
• Metodologia-cadru privind prevenirea §i interventia in echipa 

multidisciplinara §i in retea in situatiile de violenta asupra copilului §i de violenta in 
familie §i a metodologiei de interventie multidisciplinara §i interinstitutionala privind 
copiii exploatati §i aflati in situatii de rise de exploatare prin munca, copiii victime ale 
traficului de persoane, precum §i copiii romani migranti victime ale altor forme de 
violenta pe teritoriul altor state (aprobata prin H.G nr. 49 din 19 ianuarie 2011)

• Strategia nationala pentru protectia §i promovarea drepturilor copilului 
pentru perioada 2014-2020 (aprobata prin H.G nr. 1.113 din decembrie 2014 )

Educatia
• Legea educatiei nationale (Legea nr. 1/2011 cu modificarile ulterioare)
• Regulamentul-cadru de organizare §i fiinctionare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar (Ordinal nr. 5.079 din. 2016 modificat prin Ordinul nr. 
3.027 din 2018)

• Statutul elevului - Ordin nr. 4.742 din 10 august 2016
• Codul-cadru de etica al personalului didactic din invatamantul 

preuniversitar ( Ordinal nr. 4831/2018 )
• Planul de actiune pentru desegregare §colara §i cre§terea calitatii 

educationale in unitatile de invatamant preuniversitar (Ordin Min Ed. nr. 6.158 din 
22 decembrie 2016)

• Legea privind cre§terea sigurantei in unitatile de invatamant (Legea 
35/2007 completata §i modificata prin Legea nr. 29/2010)

• Strategia nationala pentru prevenirea §i combaterea violentei in medial 
§colar (OMECT nr. 1409^007).

Sanatate
• Strategia Nationala pentru sanatatea mintala a copilului si adolescentului 

2015-2020 , HG nr. 889/2016
• Raport National de SanMate a Copiilor §i Tinerilor in Romania, anul 

2016 (Ministerul S^atatii, Institutul National De Sanatate Publica,Central National 
de Promovare §i Evaluare a Starii de Sanatate)

Antidiscriminarea
• OUG nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 

discriminare modificata prin Legea nr. 324 din 14 iulie 2006
• Strategia nationala pentru prevenirea si combaterea discriminarii 

„Egalitate, incluziune, diversitate” pentru perioada 2018-2022
• Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii - CNCD

. Dintre documentele enumerate consideram mai importante prevederile 
cuprinse in urmatoarele.



Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 (cu completarile si modificarile 
ulterioare) contine prevederi specifice privind cadrul general de organizare si 
functionare a sistemului national de educatie. Prevederile L.E.N. justifica demersul 
elaborarii unei propuneri de politica publica in vederea prevenirii si combaterii 
violentei. Art. 7 al legii prevede faptul ca sunt interzise in unitatile de invatamant 
activitatile care incalca normele de moralitate si orice activitati care pot pune in 
pericol sanatatea si integritatea fizica sau psihica a copiilor si a tinerilor. Art. 83 al 
legii statueaza faptul ca anteprescolarii, prescolarii si elevii beneficiaza de asistenta 
medicala, psihologica §i logopedica gratuita. Responsabilitatea pentru organizarea 
activitatilor care vizeaza suportul educational, consilierea si orientarea revine, potrivit 
legii, profesorului diriginte precum si coordonatorului pentru proiecte si programe 
educative scolare si extrascolare. Din pacate legea nu defineste care sunt situatiile in 
care bullying-ul, sau alte forme de violenta, se manifesta.

Strategia Nationala pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar 
(OMECT 1409/2007) prevede infiintarea unei structuri la nivel nationale, denumite 
Consiliul National pentru Prevenirea si Combaterea Violentei in Scoala, precum si a 
unei comisii la nivel judetean, care sa promoveze masuri privind prevenirea si 
combaterea, in general, violentei in spatiul scolar. Masurile si actiunile concrete 
prevazute in cadrul Strategiei pot fi adaptate si aplicate specific asupra situatiilor de 
bullying.

Legii 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant, care, 
printre altele, stabileste necesitatea ca fiecare unitate scolara sa elaboreze si sa adopte 
un regulament de ordine interioara.

Pe langa actele normative mentionate, avem in vedere si alte documente 
strategice relevante in domeniul vizat de propunerea de politica publica. Din 
perspectiva documentelor de programare pentru perioada 2014 - 2020, consideram 
relevanta pentru demersul nostru ’’Strategia nationala pentru protectia §i promovarea 
drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020”. Aceasta propune doua categorii de 
masuri in vederea combaterii violentei impotriva copilului: promovarea valorilor non- 
violentei si implementarea unor actiuni de sensibilizare si reducerea fenomenului 
violentei in randul copiilor prin intarirea capacitatii fumizorilor de servicii publice in 
ceea ce priveste prevenirea si combaterea oricaror forme de violenta asupra copilului.

’’Strategia Nationala pentru sanatatea mintala a copilului si adolescentului 
2015-2020” (HG nr. 889/2016) care concluzioneaza ca factorii determinanti ai 
comportamentului delincvent al minorilor sunt legati de practici deficitare ale 
educatiei parentale, propunand sesiuni pentru reducerea agresivitatii, adresate copiilor 
§i adolescentilor, precum §i parintilor acestora. Sunt enumerate patru categorii de 
masuri pentru elaborarea de politici publice:

• Organizarea de seminarii educationale adresate parintilor, familiilor §i 
cadrelor didactice, medicilor de familie, medicilor scolari §i asistenlilor medicali 
scolari, asistentilor social!, comunitari, mediatorilor sanitari, mediatorilor §colari, etc. 
privind promovarea sanatatii mintale a copiilor si adolescentilor in sistemul de 
educatie coordonate §i sus^inute de catre specialist! acredita^i.

• Identificarea timpurie a dificultatilor socio-emotionale §i 
comportamentale ale copiilor si adolescentilor la nivelul gradini^elor §i scolilor, cu



sprijinul cadrelor didactice si a consilierului §colar, ac^iune coordonata de catre 
speciali^tii Centrelor Judetene de Resurse si Asisten^a Educationala (CJRAE), prin 
evaluare psihosomatica §i alte instrumente validate §tiintific.

• Sesiuni de formare, realizate cu sprijinul ISMB §i ISJ, adresate cadrelor 
didactice, prin care sa abordeze complex comportamentul agresiv fizic si verbal al 
elevilor din perspectiva fiinctionarii lor globale (dezvoltare cognitiva, sociala, 
emotionala, vocationala, motorie §i a managementului comportamental) corelata cu 
functionarea familiala §i sociala.

• Sesiuni educationale, adresate copiilor, adolescentilor, parintilor §i 
cadrelor didactice, realizate in §coli prin ISMB §i ISJ, pentru reducerea agresivitatii si 
a comportamentului bazat pe intimidare intentionata.

’’Strategia nationals pentru prevenirea si combaterea discriminarii „Egalitate, 
incluziune, diversitate, pentru perioada 2018-2022”. Retinem faptul ca, in cadrul 
obiectivului enuntat in cadrul strategiei, acela de a garanta un mediu educational sigur, 
tolerant, inclusiv si divers este prevazuta ca actiune prioritara: introducerea unui 
program educational pentru egalitate si nediscriminare in institutiile de invatamant 
primar, gimnazial si liceal prin dezvoltarea tematicii egalitatii si diversitatii in cadrul 
materiel Educatie civica.

Documentele prezentate si analizate in cadrul "Analizei cadrului legal si 
institutional national in care flinctioneaza grupurile sociale analizate - clasa de elevi, 
unitatea §colara”, realizata in contextul proiectului ’’STAND-UP - Cre§terea 
participarii §i rolului societatii civile in influentarea §i imbunatatirea politicilor 
publice”, cu exceptia Strategiei Nationale pentru sanatatea mintala a copilului si 
adolescentului 2015-2020, nu fac nicio referire explicita la bullying, desi descriu 
componente speciflce acestuia. Consideram aceasta simpla constatare drept un 
argument indisputabil in favoarea nevoii dezvoltarii si implementarii unei politic! 
publice care sa aiba ca obiectiv principal fenomenele de bullying din spatiul scolar, 
dar si din afara acestuia. Cadrul normativ existent acopera la nivel general 
problematica specifics bullying-ului, farS a o defini si individualiza intre provocSrile 
subsumate violentei impotriva copilului, iar contextul documentelor strategice si de 
politic! publice este unul fragmentat si abordeazS doar tangential problematica 
bullying-ului. Asadar consideram necesarS promovarea unui cadru strategic si a unei 
politic! publice alternative care sS se adreseze in mod neechivoc acestei problematic!.

Scopul: ImbunStStirea calitStii educatiei prin cresterea gradului de sigurantS in 
mediul scolar prin abordarea proactivS a provocarilor ridicate de fenomenul bullying 

in societate.
Este necesarS o interventie integrata a diferitelor organizatii si institutii 

responsabile pentru asigurarea unui climat social sigur si echilibrat. TotodatS scopul 
propunerii de politics publics urmareste promovarea si dezvoltarea unei culturi 
organizationale a sigurantei, dezvoltSrii respectului reciproc, a tolerantei si incluziunii 
sociale, la nivelul unitStilor scolare.



Schimbari preconizate - obiective
Obiectivul general: Elaborarea si implementarea unui sistem de interventie 

integrate si de management al situatiilor generate de actiuni de tip bullying.

Obiective speciOce:
OS 1 - Disocierea si delimitarea conceptuala neechivoca a bullyingului, ca 

forma de manifestare a fenomenuiui violentei
Acest obiectiv vizeaza pe de o parte necesitatea defmirii la nivel legislativ a 

conceptului de bullying. Absenta unei defmitii dare la nivelul actelor normative 
reprezinta un obstacol major in dezvoltarea si implementarea masurilor propuse prin 
aceasta politica publica.

De asemenea, actiunile proiectate in cadrul acestui obiectiv vizeaza 
constientizarea la nivelul populatiei tinere, precum si la nivelul adultilor implicati in 
procesul de educatie si socializare al tinerilor (parinti, cadre didactice, manageri 
scolari, consilieri scolari), a modului in care se manifests comportamentele de tip 
bullying.

OS2. Identificarea cauzelor generatoare de bullying in societate, cu 
focalizare pe mediul educational formal, nonformal si informal;

Studiile la nivel international si national tind sa sublinieze nevoia ca acest 
fenomen sa fie recunoscut ca o problems de sSnatate publics, nu doar ca simplS 
manifestare a unor procese psihologice individuale. Prin urmare, procedurile de 
interventie pro- sau re-activS, trebuie sa includS si componenta specifics unei politici. 
publice. Actiunile propuse in cadrul acestui obiectiv au ca tints dezvoltarea unui 
mecanism procedural clar si coerent de interventie in situatii de crizS generate de 
bullying. Realizarea acestui obiectiv contribuie la promovarea unei schimbari a 
perceptiei sociale, care poate fi sustinutS prin imbunatatirea sistemului de fonnare 
initiala/continua a cadrelor didactice si a altor categorii de personal cu atributii in 
educarea, dezvoltarea personals si in respectarea drepturilor copiilor si tinerilor de 
varstS scolara. Simultan, politica publica vizeazS asigurarea actiunilor si 
interventiilor integrate ale tuturor factorilor responsabili de respectarea drepturilor 
flindamentale ale beneficiarilor anterior precizati.

OSS. Identificarea cauzelor generatoare de bullying in unitatea de 
invatamant si in perimetrul acesteia;

Acest obiectiv vizeazS dezvoltarea unor proceduri de interventie integrata, 
diferentiate: prevenirea si combaterea fenomenuiui bullying; managementul situatiei 
de criza deja instalate. Aceste proceduri sunt particularizate, pe categorii de actori 
educationali astfel: proceduri de interventie la nivelul managementului educational 
(inclusiv relatia familie-unitate de invatSmant-comunitate); proceduri de interventie 
la nivelul cadrelor didactice (inclusiv relatia elev(victimS) - cadru didactic/ 
diriginte/consilier psihopedagog, respectiv relatia elev(agresor) 
didactic/diriginte/consilier psihopedagog, acolo unde este cazul); proceduri de 
interventie la nivelul clasei/grupului de elevi.

cadru



Actiunile in cadrul acestui obiectiv au ca fundament doua provocari existente 
la nivelul sistemului educational din Rom^ia. Eficienta scazuta a modelului actual 
de acordare a asistentei psihopedagogice in unitatile de invatamant din Rom^ia, 
justificata de numarul foarte mare de elevi/prescolari alocati unui consilier 
psihopedagog, ca urmare a unei situatii deficitare de incadrare, normare si salarizare. 
In mediul rural, in special in comunitatile din medii socio-economice vulnerabile sau 
in mediul urban, in comunitatile cu rise criminogen ridicat aceasta situatie este 
dublata de penuria de resurse umane specializate si profesionalizate. Totodata, 
absenta competentelor specifice domeniului bullying din curriculumul destinat 
calificarii personalului didactic si de asistenta sociala si medicala care este implicat in 
managementul situatiilor de criza generate de bullying, justifica existenta acestui 
obiectiv specific. Astfel, actiunile grupate in cadrul acestui obiectiv vizeaza 
■introducerea in cadrul programelor de formare initiala si continua a cadrelor 
didactice, a personalului din spatiile destinate educatiei, a personalului medical care 
intervine in situatii de bullying si a personalului care asigura asistenta sociala astfel 
incat sa cuprinda cumulativ, parcurgerea unor module de psihopedagogie speciala, de 
terapie si a unor stagii de practica complexe si adeevate.

Impactul macroeconomic
Proiectul de act normativ nu genereaza un impact macroeconomic direct si 

imediat. Cu toate acestea, actul normativ asigura dezvoltarea coerenta si conforma a 
tinerilor generatii, acestea regasindu-se in piata muncii pe viitor. O dezvoltarea 
armonioasa si coerenta a viitoarei forte de munca constituie un fundament pentru 
cadrul de dezvoltare economica si sociala viitoare. Impactul macroeconomic este 
unul indirect acesta fiind ilustrat in capacitatea factorului de productie forta de munca 
de a sprijini modelul de dezvoltare economica utilizat de Romania.

Impactul macroeconomic nu se poate calcula intr-o maniera exacta, impactul 
fiind unul indirect si pe termen lung.

Impactul asupra mediului concurentia! domeniul ajutoarelor de stat
Nu este cazul

Impactul asupra mediului de afaceri
Impactul asupra mediului de afaceri este unul indirect, actul normativ vizand 

dezvoltarea armonioasa a viitoarei forte de munca prin asigurarea unui cadru 
educational si de desfasurare a activitatii. Impactul asupra mediului de afaceri este 
unul pozitiv pe termen lung, acesta vizand asigurarea unei forte de munca calitative, 
coerent dezvoltata, care poate pune in valoare si asigura competitivitatea mediului de 
afaceri.

Impactul asupra mediului de afaceri nu se poate calcula mtr-o maniera exacta, 
impactul fiind unul indirect si pe termen lung.



Impactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de act normativ genereaza impact asupra sarcinilor administrative, 

acesta vizand un intreg cadru procedural si de analiza care va fi integrat in arhitectura 
procedurala deja existenta. Constientizarea, prevenirea, combaterea si gestionarea 
situatiilor de bullying presupune abordarea unor elemente procedural care vizeaza 
cel putin urmatoarele:

Identificarea situatiei de bullying
Analizarea situatiei de bullying si asigurarea unui cadru de reactie la

aceasta
imbunatatirea cunostintelor si situatiilor catalogate ca facand parte din

categoria de tip bullying
Asigurarea expertizei si capacitatii de reactie la fenomenul de tip

bullying
• Asigurarea unor activitati de constiinta sociala cu privire la tratamentul 

fenomenului bullying, implicit de combatere a bullyingului in sistemul educational 
Impactul actului normativ vizeaza asigurarea unei infrastructuri dedicate, 

aceasta putand fi realizata utilizand fmantari nerambursabile, precum si o serie de 
activitati dedicate in mod exclusiv constientizarii, prevenirii, combaterii si gestionarii 
situatiilor de bullying.

Impactul asupra mtreprinderilor mici mijlocii
Nu este cazul

Impactul social
Impactul social general de prezentul act normativ este unul semnificativ, acesta 

bazandu-se pe asimilarea deprinderilor specifice unei bune si juste conduite sociale. 
Impactul social vizeaza in mod direct sistemul educational insa acesta aduce atingere, 
prin extrapolare, pMntilor sau profesorilor. Asigurarea unui cadru de desfasurare a 
actului educational considerat a fi conform, un cadru in care situatiile de tip bullying 
sunt coerent gestionate si in care exista capacitate de reactie la acestea, reprezinta un 
cadru in care contractul social este unui propice unui proces de evolutie societala.

Impactul asupra mediului
Nu este cazul

Impact financiar
Denumire Valoare - ron
Realizare infrastructura - extindere/unitate 1.317.850,00
Realizare infrastructura - renovare spatiul este pus la 338.162,50
dispozitie de unitatea de invattoant
Creare de competence - formare profesionala - 14.094 pers. 346.289.580,00

Realizare infrastructura de monitorizare/unitate de 
invatamant/35 sali

147.500,00

Cost functionare serviciu/unitate de invattoant/an 180.000,00



Asociatia Telefonul Copilului, organizatie non-profit de utilitate publica prin 
Hotararea Guvemului nr. 513 / 2018, inregistrata in Registrul Asociatiilor si 
Fundatiilor cu nr. 2 / 2006, pune la dispozitia copiilor si parintilor servicii gratuite de 
informare, consiliere si indmmare prin intermediul liniei europene de asistenta 116 
111, cat si online, prin intermediul platformei online www.l 1611 l.ro si a aplicatiei 
mobile Happygraff, disponibila pe dispozitive android.

Ca urmare a activitatii neintrerupte a serviciului ’’telefonul copilului” in 
perioada noiembrie 2001 - decembrie 2018, la 116 111 a fost inregistrat un numar de 
peste 2.350.000 de apeluri, apelantii - copii sau adulti, primind consiliere, inclusiv 
juridica, din partea unui personal specializat pentru depasirea problemelor de ordin 
social, psihologic si educational cu care acestia se confrunta. O parte dintre cazurile 
semnalate de apelanti, mai mult de 75.000 pana in prezent, au necesitat si interventia 
unor autoritati sau institutii publice abilitate sa dispuna efectuarea anchetelor sociale 
si astfel sa gestioneze situatiile in care drepturile copilului, asa cum sunt ele 
recunoscute in legislatia nationala, au fost incalcate sau in pericol de a fi incalcate. In 
acest sens, asociatia a incheiat protocoale de colaborare cu autoritati si institutii 
reprezentative pentru domeniul protectiei drepturilor copilului si familiei. Primul 
protocol de acest fel dateaza din 2010 si este incheiat cu Inspectoratul General al 
Politiei Romane, fiind urmat de protocoalele incheiate in 2013 cu Ministerul 
Educatiei Nationale, Agenda Nationala impotriva Traficului de Persoane si Avocatul 
Poporului si de cel incheiat cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor 
Copilului si Adoptie in anul 2014.

In sensul celor prezentate mai sus, depunem propunerea legislativa in forma 
Proiectului de lege pentru modificarea completarea Legii Educatiei Nationale nr. 
1/2011, cu modificdrile ^i completdrile ulterioare, pentru dezbatere §i adoptare.

Initiatori:
Lia Olguta VASILESCU
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