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                                                                         Noutăți  

 
 A fost publicat Ghidul de implementare pentru Schema de Granturi Programul 

Național Reducerea Abandonului Școlar - runda 1, finanțată prin Componenta C15 - 

Educație a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă 

 

Data publicării: 26 Octombrie, 2022 

 

Ministerul Educației, în colaborare cu Banca Mondială, a realizat și publicat Ghidul beneficiarului 

- Schema de granturi PNRAS (inclusiv anexele).  

 
Documentul își propune să răspundă la toate posibilele întrebări adresate atât de către inspectoratele 

școlare, cât și de către beneficiari, având scopul de a fi un instrument de sprijin pentru școli în 

implementarea proiectelor. Ghidul include informații cu privire la managementul proiectelor pentru 

respectarea indicatorilor, asigurarea vizibilității, raportări, flux de activități, sustenabilitate, acte 

adiționale etc. De asemenea, oferă informații și clarificări privind aspectele financiare, juridice, 
derularea achizițiilor publice și alte elemente necesare pentru o implementare optimă. 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/PNRAS/GHID_PNRAS.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/PNRAS/GHID_PNRAS.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/PNRAS/Anexe_Ghid_PNRAS.rar
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Reamintim că, în cadrul primei runde a Schemei de Granturi Programul Național Reducerea 

Abandonului Școlar (PNRAS), au fost semnate 1.409 contracte de finanțare cu unitățile de învățământ 

ale căror proiecte au fost admise. 

Suma totală contractată a fost de 962,032,795.32 lei (fără TVA). 

 

Acest prim pas din Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar va fi urmat de două noi 

apeluri de proiecte pentru școlile cu risc ridicat și mediu de abandon școlar (potrivit indicatorului MATE 

- Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație) și de un apel destinat școlilor mici. În acest mod, cel 

puțin 2.500 de unități de invățământ preuniversitar de stat vor beneficia de sprijin în funcție de nevoile 

și de problemele specifice care conduc la abandon și la părăsirea timpurie a școlii. 

sursa: https://edu.ro/comunicat_presa_100_2022_publicare_ghid_PNRAS 

 

 

 Se lansează platforma editorială noua - educație de mediu pentru noua 

generație 
 

  Teme precum deșertificarea, defrișarea pădurilor și pierderea 

biodiversității, poluarea apelor și a aerului ar trebui să facă parte din conversațiile cu fiecare copil 

din România. Studiile realizate la nivel național
[1]

 demonstrează interesul tinerilor pentru aceste 

subiecte, iar angajamente precum introducerea educației de mediu în programa școlară ca sau 

participarea României la acorduri internaționale (precum Acordul de la Paris) sunt pași importanți 

în această direcție. 

 

Cei mai importanți educatori și modelatori ai comportamentului copiilor sunt adulții din jurul lor  – 

însă există foarte puține resurse în România care să ajute părinții să ghideze un proces de educare 

adaptat la noile informații și competențe cheie pe subiectul educației pentru mediu. 

În acest context s-a născut ideea platformei www.noua.info. Misiunea noua este să încurajeze și 

susțină părinții și copiii să devină cetățeni informați, curioși și responsabili în ceea ce privește 

mediul înconjurător și consumul responsabil. noua este un proiect al asociației ORICUM, 

coordonat de Sabina Baciu: ”Atunci când am devenit mamă mi-am dat seama că nu sunt suficient de 

https://www.edu.ro/PNRAS
https://www.edu.ro/PNRAS
https://edu.ro/comunicat_presa_100_2022_publicare_ghid_PNRAS
file:///C:/Users/rebeca.peca/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/D2F8WJTV/CP1%20-%20Se%20lanseazÄ�%20platforma%20editorialÄ�%20noua%20-%20educaÈ�ie%20de%20mediu%20pentru%20noua%20generaÈ�ie.docx%23_ftn1
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informată despre unul dintre cele mai importante subiecte: criza climatică. Iar a recunoaște că nu 

știi este cel mai bun pas de plecare într-o experiență de învățare. Așa s-a năcut ideea noua, unde 

ne-am propus să discutăm cu experți de mediu, să promovăm activitatea extraordinară a ONG-

urilor de specialitate din România, să cercetăm și conectăm informațiile existente și să le punem la 

dispoziția altor adulți care, ca și mine vor să fie echipați pentru una dintre cele mai importante 

conversații pe care le vor avea cu noua generație.” 

 

Platforma va găzdui articole care merg în profunzime pe subiecte de tipul risipă alimentară, 

interviuri cu specialiști în politici de mediu sau recomandări și liste de cărți, activități sau 

producători. Echipa va colabora cu reporteri, editori, activiști, cercetători, ONG-iști, în principiu 

oameni care să ne ajute să explicăm mai bine ce trăim astăzi și cum facem să navigăm prin secete, 

tranziții verzi, poluare, arii protejate și multe altele. 

Web: www.noua.info 

Facebook: https://www.facebook.com/noua.info 

Instagram: https://www.instagram.com/noua.info/ 

Pentru mai multe detalii: Sabina Baciu, salut@noua.info, 0727.811.566 
sursa: www.stiri.ong, 1 nov 2022 

 

 

 9 noiembrie: Ziua Naţională a Surzilor din România 
 

În ziua 9 noiembrie este „Ziua Naţională a Surzilor din România”. Marcarea acestei zile a fost 

stabilită în 1995, la Congresul Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România. 

 

Prima asociație a persoanelor care suferă de surditate s-a constituit pe data de 9 noiembrie 1919, sub 

patronajul reginei Maria și a purtat numele de Asociaţia Amicală a Surdo-Muţilor din România. 

Ȋn prezent, drepturile persoanelor care suferă de surditate sunt apărate de Asociația Națională a 

Surzilor din România (ANSR), organizație a cărui scop este de a promova integrarea socială a 

surzilor dar și de a informa societatea civilǎ asupra nevoilor persoanelor cu handicap auditiv.  

 

 

 USR a lansat Ghidul practic, cu soluții de bun simț, privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități 
 

Autoritățile locale din întreaga țară au, din data de 5 noiembrie 2022, la dispoziție „Ghidul 

practic, cu soluții de bun simț, privind drepturile persoanelor cu dizabilități”. Ghidul a fost realizat 

în ultimele 9 luni de echipa USR Dizabilități, formată din persoane cu experiențe personale sau 

profesionale asociate problemelor de dizabilitate. 

 

„Nimic pentru noi fără noi” este motto-ul sub care fost realizat ghidul, care subliniază importanța 

implicării persoanelor cu dizabilități, în dezbaterea și propunerea de soluții concrete care să susțină 

respectarea drepturilor și facilitarea accesului lor la serviciile publice (de la educație la sănătate la 

reconversie profesională).  

 

http://www.noua.info/
https://www.facebook.com/noua.info
https://www.instagram.com/noua.info/
http://www.stiri.ong/
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În baza cunoașterii directe în acest domeniu, ca și printr-un amplu efort de documentare și 

cercetare, echipa USR Dizabilități a reușit să identifice un set de soluții concrete și practice care, 

odată implementate de autoritățile locale, pot produce o schimbare reală în bine în viața de zi cu zi a 

persoanelor cu dizabilități.  

(…) 

Ghidul include o definiție a dizabilității, o prezentare a legislației în vigoare și a obligațiilor legale, 

precum și soluții practice utile care pot fi implementate. Mai mult, pentru a ușura integrarea 

propunerilor de către administrațiile locale, Ghidul conține inclusiv posibile surse de finanțare 

europeană care pot susține implementarea fiecăreia dintre soluțiile menționate. Ghidul integral este 

disponibil la adresa: http://ghid.dizabilitati.usr.ro/ 
sursa: www.usr.ro, autor Andreea Scaesteanu, 5 noiembrie 2022 

 

 J`accuse: toți suntem vinovați de bullying-ul și violența din școli! 

 
Foto: Profimedia Images 

Ziua Anti-bullying: Prima zi de joi din luna noiembrie a fiecărui an a fost proclamată de către 

UNESCO, în 2019, drept „Ziua Internațională împotriva Violenței și Bullying-ului la Școală, 

inclusiv Cyberbullying” (International Day against Violence and Bullying at School including 

Cyberbullying). Se recunoaşte astfel că violența școlară, sub toate formele sale, constituie o 

încălcare a drepturilor copiilor și adolescenților la educație, la sănătate și bunăstare. 

http://ghid.dizabilitati.usr.ro/
http://www.usr.ro/
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Pentru că îmi este greu să mai trec cu vederea ceea ce se întâmplă în multe din școlile noastre, am 

întocmit acest rechizitoriu public, cu dorința manifestă de a atrage atenția asupra lipsei noastre de 

responsabilitate. A tuturor. 

1. Bullying-ul este conflictul generat de un elev cu efecte umilitoare pentru un alt elev și care are 

loc, în mod repetat, în fața altor elevi. A existat dintotdeauna, dar s-a accentuat în ultimii ani pe 

fondul nerespectării generalizate a regulilor din școli. Un ultim studiu în domeniu arată că: 25% 

dintre elevi sunt agresori, 50% sunt victime și 80% sunt martori ale bullying-ului. 

1 din 7 copii este agresat fizic la gimnaziu și 1 din 10 elevi este agresat fizic la liceu. Niciunul 

dintre aceste cazuri nu este reclamat la DGASPC, deși există această obligație legală încă din anul 

2004 

2. Este plin internetul de cărți și studii despre acest fenomen. Aproape că nu există școală în care să 

nu se fi desfășurat vreun proiect anti-bullying sau care să nu se laude pe net cu vreo prezentare sau 

studii pe acest subiect. Cifrele ne arată realitatea crudă: reglementări inutile și programe fără 

rezultat sustenabil. 

3. Confuzia care se face între violența școlară și bullying este incredibilă: 

 Azi, cam tot ce implică agresiuni într-o școală este calificat drept „bullying”, considerat 

ceva ce nu este până la urmă atât de grav și care, prin urmare, poate fi trecut cu vederea; 

 Confuzia este atât de mare încât chiar normele metodologice de prevenție anti-bullying 

conțin drept dicton „școală cu toleranță zero la violență“; 

 1 din 7 copii este agresat fizic la gimnaziu și 1 din 10 elevi este agresat fizic la liceu. 

Niciunul dintre aceste cazuri nu este reclamat la DGASPC, deși există această obligație 

legală încă din anul 2004; 

 Unii cred că este bullying atunci când elevul e agresat de profesor - nu, aceasta este 

infracțiune de purtare abuzivă; 

 Alții cred ca este tot bullying atunci când profesorul e agresat de către un elev – nu, acesta 

este un delict civil, când copilul are sub 14 ani; și este infracțiune când agresiunea este fizică 

și copilul are peste 14 ani. 

4. Această stare de lucruri a fost generată de o continuă diminuare a autorității profesorilor: unii 

nu pot fascina sau măcar interesa elevii, nu au vocație pentru învățământ și vin la școală ca la un 
simplu loc de muncă de unde obțin un salariu. 

5. Diminuarea autorității profesorilor a fost favorizată de scăderea respectului față de ei datorat de 

părinți. Aceștia au devenit brusc atotștiutori, critici acerbi ai metodelor didactice, analiști ai 

manualelor școlare. 

6. Avem legislație modernă și aproape suficientă. Ea, însă, nu este nici cunoscută sau înțeleasă de 

profesori, nici discutată la modul serios cu elevii, nici de interes pentru părinți: 

 Niciun profesor din România nu a auzit de Legea drepturilor copiilor din anul 2004. 

Niciunul nu știe ce responsabilități legale are față de minorii pe care îi educă; 

 Niciun profesor din România nu a citit în Codul civil din anul 2011 despre răspunderea sa 

materială pentru faptele comise de elevii săi și cum se poate îndrepta contra copilului și a 

părinților acestuia dacă este insultat pe Facebook sau Instragram; 

 Legea educației din anul 2011 este mult prea stufoasă și prea tehnică. Nimeni nu are timp să 

o citească și este prea greu de înțeles; 
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 Statutul elevului din 2016 este luat în derâdere de către profesori, chiar ascuns în unele 

unități școlare, invocat de elevi doar când e vorba de drepturi (în special când e vorba de 

uniforme și părăsirea școlii de către elevii majori) și este total necunoscut de către părinți; 

 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

apărut acum două luni este un document ce conține 200 de articole, mult prea tehnic pentru 

a fi înțeles ușor de adulți, darămite de copii; 

 Parlamentul a greșit când a crezut că rezolvă problema legiferând un fenomen social numit 

bullying, pe care l-a transformat, astfel, într-un fenomen juridic. Legea din anul 2019 nu a 

produs vreun efect până acum; 

 A fost nevoie de norme de punere în aplicare a legii în anul 2020, emise de Ministerul 

Educației. Au fost o mulțime de profesori și psihologi invitați pentru scrierea/validarea 

acestor norme, dar niciun jurist specializat în lucrul cu minorii; 

 Au fost sute de programe dezvoltate la nivel de școli sau de ONG-uri pe tema bullying-ului. 

Aproape toate conțin erori conceptuale și, oricum, nu au produs rezultate vizibile și de 

durată. Dar proiectele au fost bifate, rapoartele completate și banii cheltuiți. 

7. Spun că legislația este aproape suficientă pentru că, de exemplu: 

 nota scăzută la purtare care însoțește o sancțiune principală nu mai este de mult timp o 

sancțiune, din moment ce după câteva săptămâni de cumințenie se șterge din dosarul 

elevului; 

 eliminarea ce a avut loc acum două luni a posibilității de exmatriculare a elevilor de liceu 

pentru fapte foarte grave nu va face decât să încurajeze indisciplina în școli; 

 modul în care este reglementată juridic răspunderea disciplinară a elevilor este o glumă 

juridică: sancțiunile sunt prevăzute la nivel de statut al elevului și nu la nivel de lege, 

abaterile disciplinare nu sunt enumerate în mod expres, iar procedura de investigație pentru 

stabilirea abaterii pur și simplu nu există. Chiar sunt mulți profesori ce afirmă că elevului nu 

i se poate lua o declarație în absența părintelui – ceea ce, din punct de vedere juridic, este 

eronat! Ducând mai departe acest tip de raționament, s-a ajuns ca mulți să afirme că poliția 

nu poate controla copiii de posesia unor arme sau a drogurilor decât în prezența părinților 

sau a profesorilor – ceea ce este hilar! 
Atunci când au conflicte între ei elevii ajung în situația de a-și face dreptate singuri. Doar că acum 

sunt situații în care se utilizează chiar arme albe.  

8. Este extrem de grav că în prezent profesorii nu pot identifica acțiunile ce pot fi încadrate în 

ceea ce numim bullying. Am asistat de multe ori la ore și am văzut cum un copil întreabă ceva sau 

răspunde la ceva într-un mod ce am numi „prostioară”, la care toată clasa râde, în frunte cu 

profesorul, nerealizând ce tocmai s-a întâmplat: bullying în toată regula. Iar asta este forma cea mai 

ușoară, tolerată la nivel general, din păcate. 

9. Comisiile anti-bullying și anti-violență din școli se suprapun, se confundă în atribuții și, 

oricum, sunt doar pe hârtie. Nimeni din școală nu știe de existența lor, nimeni nu știe cine și cum le 

poate sesiza și nimeni nu știe ce competențe au. Evident, normele în acest sens nu sunt publice nici 

în interiorul școlii, nici pe site-ul școlii. Nu există rapoarte publice ale activităților lor. 

10. Fără acest cadru funcționabil, atunci când au conflicte între ei elevii ajung în situația de a-și 

face dreptate singuri. Doar că acum sunt situații în care se utilizează chiar arme albe.  
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Se ajunge ca elevii mici să fie umiliți de cei mai mari care îi pun să stea in genunchi în fața lor și a 

colegilor, îi lovesc în public sau îi abuzează în toalete, acte pe care le filmează și le urcă pe 

YouTube; 

11. Tolerarea bullying-ului produce un sentiment de insecuritate și generează indisciplină care are 

consecințe din ce în ce mai serioase. Prima consecință este cu privire la folosirea telefonului 

mobil: 

 Nu există elev care să nu aibă telefon la școală. Sunt țări în care minorul nu poate fi 

proprietar al unui telefon, pentru a-l face responsabil pe adultul care i l-a înmânat. Noi nu 

avem astfel de reglementări. Din contra, legea din România nu permite părinților să verifice 

conținutul comunicărilor pentru copiii mai mari de 14 ani; profesorii din școli sau educatorii 

din centre nu pot verifica în telefon comunicările fără acceptul elevului; 

 Se ajunge ca elevii mici să fie umiliți de cei mai mari care îi pun să stea in genunchi în fața 

lor și a colegilor, îi lovesc în public sau îi abuzează în toalete, acte pe care le filmează și le 

urcă pe YouTube; 

 Deși regulile sunt că un minor sub 13 ani nu poate avea cont pe social-media fără acceptul 

părinților, în România sunt copii sub această vârstă care și-au falsificat data nașterii și au 

deschis conturi pe FB, Insta, TikTok, SnapChat fără ca părinții să știe sau să fie interesați de 

aceste aspecte; 

 Unii elevi deschid conturi pe social-media în numele unor colegi și chiar al profesorilor 

pentru a-și bate joc de ei. Nimeni nu știe căile legale prin care se poate stopa acest lucru, iar 

poliția este depășită de astfel de situații încât preferă să nu primească astfel de sesizări sau să 

nu le rezolve; 

 Schimbarea pozelor cu minori în ipostaze sexuale este infracțiunea de pornografie infantilă. 

Tribunalele se confruntă cu o explozie de minori șantajați cu astfel de imagini de prieteni, 

iubiți sau străini. Faptul că simpla deținere a unor astfel de imagini este infracțiune nu 

interesează pe nimeni; 

 Nimeni nu știe ce e permis în domeniul captării de imagini la școală, ce e interzis, cum poate 

fi oprit legal un elev să utilizeze telefonul mobil în timpul orei sau dacă poate fi împiedicat 

să îl folosească în timpul pauzei. Deși au pârghii legale în acest sens, profesorii nu știu cum 
să procedeze; 

 O mulțime de minore au pozele postate pe OnlyFans, deși este ilegal, de unde obțin venituri. 

Colegii le știu, profesorii le știu, dar nimeni nu reclamă aceste cazuri; 

 Aproape toți adolescenții intră în mod curent pe dark web. Adulții din România nici nu știu 

ce este asta. 

Agenților comerciali care vând alcool și țigări minorilor nu li se întâmplă nimic. În România, legea 

dată în acest sens nu doar că nu este aplicată, ci este luată în râs 

12. A doua consecință este cu privire la obiectele aduse de elevi în școală deși ele sunt interzise – 

brichete, spray paralizant, țigări, cuțite, bricege, alcool: 

 Deținerea de brichete de către elevi în incinta școlii e privită atât de normal, încât nimeni nu 

își pune problema că acest lucru este interzis încă din anul 2016; 

 Cazurile cu arme albe aduse la școală nu sunt raportate nici la director (aducerea lor în școli 

e abatere disciplinară prevăzută în Statutul elevului), nici la procuror (aducerea lor în școli e 

infracțiune prevăzută în Codul penal); 
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 Că s-a ajuns ca directorii să alerge prin curtea școlii cu stingătorul de incendii după elevi, 

poate pare hazliu. Tragedia e că elevii fumează fără probleme în toaleta școlii, în capătul 

terenului de sport sau pe trotuarul situat vizavi de școală. Uneori, elevii fumează chiar în 

același loc cu profesorii, nici nu mai au de ce să se ascundă unii față de alții; 

 Taberele cu elevi sau petrecerile de majorat ori de sfârșit de ani sunt locuri în care consumul 

de alcool, dacă nu și de marijuana, este ceva tolerat de toată lumea; 

 Agenților comerciali care vând alcool și țigări minorilor nu li se întâmplă nimic. În 

România, legea dată în acest sens nu doar că nu este aplicată, ci este luată în râs: doar 

nimeni nu merge cu buletinul la magazin. Polițiștii încă nu au aflat că au atribuții în acest 

sens. 

Dealerii vin în pauza mare la gardul școlii unde strecoară droguri elevilor (un pliculeț cu un gram 

de cannabis este 50-60 lei), directorii află, dar nimeni nu reclamă către DIICOT; 

13. A treia consecință este cu privire la consumul de droguri și etnobotanice: 

 Cel mai mic consumator din România, prins, are vârsta de 10 ani; 

 Cel mai mic dealer de droguri din România, prins într-o școală, are vârsta de 12 ani; 

 Nu există nicio școală „curată” de droguri în România; 

 Dealerii vin în pauza mare la gardul școlii unde strecoară droguri elevilor (un pliculeț cu un 

gram de cannabis este 50-60 lei), directorii află, dar nimeni nu reclamă către DIICOT; 

 Programele desfășurate de Agenția Națională Antidrog sunt insuficiente, personalul este 

subdimensionat, iar specialiștii lor nu au cunoștințe juridice, pentru a face prevenție reală în 

școli; 

 Centre pentru dezintoxicare nu există decât în spitalele de psihiatrie, ceea ce este 

inadmisibil; 

 Sunt elevi cărora li se face rău la școală din cauza consumului de droguri. Mai nou, sunt 

profesori și elevi care leșină la ore din cauza fumului produs de țigările cu etnobotanice 

fumate de elevi chiar în clasă. 

Prea mulți copii au ajuns să fie păcăliți de tineri mai mari care îi abuzează, îi pozează, îi 

șantajează sau chiar îi izolează de prieteni și rude pentru a-i exploata în folosul propriu 

14, A patra consecință este creșterea alarmantă a cazurilor de copii abuzați sexual sau traficați: 
 necunoscându-se regulile ce țin de relații private, chiar intime, prea mulți copii au ajuns să 

fie păcăliți de tineri mai mari care îi abuzează, îi pozează, îi șantajează sau chiar îi izolează 

de prieteni și rude pentru a-i exploata în folosul propriu; 

 aproape nimeni nu știe că în România, încă de acum un an și jumătate, comite infracțiune cel 

care știe, află, vede, aude că un minor a fost abuzat sexual ori traficat și nu denunță acest 

lucru la poliție/procuror; 

 niciun medic și niciun profesor nu știe că dacă intră în contact cu vreo minoră sub 16 ani 

care este însărcinată atunci are obligația legală să anunțe de îndată DGASPC; 

 cea mai mică proxenetă prinsă în România este o minoră de 14 ani, care găsea clienți pentru 

colegele ei, contra-cost; 

 programele desfășurate de Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane sunt rare și 

se rezumă la prezentări teoretice și într-un limbaj neadaptat la copii și tineri. Fenomenul 

minorilor români traficați, ce a îngrozit Europa, este trecut sub tăcere în țara noastră. 
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15. DGASPC-urile nu sunt în stare să facă absolut nimic în legătură cu minorii din școli care 

agresează sau care sunt agresați. Pur și simplu nu au nici personalul calificat necesar, nici resursele 

umane suficiente, nici proceduri pentru a reacționa în ceea ce privește minorii din școli. 

16. Avocatul Copilului există doar pe hârtie. Nimeni nu știe cine este persoana care îndeplinește în 

România această funcție, nimeni nu l-a văzut vreodată la vreun eveniment sau în vreo emisiune, 

nimeni nu l-a auzit luând vreo poziție instituțională. Rostul Avocatul Copilului este doar de a face 

recomandări cu privire la respectarea legilor când e vorba de copii. Existența acestuia în cadrul 

instituției numită Avocatul Poporului este de neînțeles atâta timp chiar există o instituție 

specializată pentru copii, ANPDCA. E simplu de văzut că Președintele ADPDCA trebuie să fie 

Avocatul Copilului! 

17. Ministerul Familiei și Tineretului, recent înființat, se laudă cu un număr de telefon unic la 

care sună copiii pentru reclamații, înființat acum 10 luni. Nimic despre soluționarea problemelor cu 

care ei se confruntă. Firesc, că nu are atribuții în acest sens. Niciuna. 

18. Educația profesorilor în domeniul legal este inexistentă: 

 Deși lucrează toată cariera lor cu minori și există norme stricte care reglementează atribuțiile 

și răspunderea lor, cei care devin profesori nu au nici măcar un curs introductiv în legislație; 

 Așa se face că încă sunt profesori care nu știu că nu au voie să-i pedepsească pe elevii 

obraznici sau chiulangii punându-le note mici; 

 Tot astfel, profesorii nu știu că au obligația personală (nu prin director și care, oricum, nu o 

face) să raporteze la DGASPC orice caz de abuz (oricare din cele cinci forme!) comis asupra 

unui elev minor; 

 Profesorii nu știu ca au obligația personală (nu prin director și care, oricum, nu o face) să 

sesizeze DGASPC cu privire la orice elev care nu a împlinit vârsta de 14 ani ce comite o 

faptă penală, respectiv să sesizeze procurorul când elevul cu vârsta de 14 ani împliniți 

comite o infracțiune; 

 Profesorii nu știu ca au obligația personală (nu prin director și care, oricum, nu o face) să 

raporteze imediat la procuror cazurile de violență sexuală asupra oricărui elev, sub 

sancțiunea închisorii; 

 Profesorii nu știu că răspund cu plata unei sume dacă un elev care era sub supravegherea sa 
comite o faptă ce a cauzat o pagubă (rănirea unei persoane, distrugerea unui bun); 

 Mulți profesori nu au auzit de Codul-cadru de etică care li se aplică, apărut în anul 2018; 

 Consiliul de administrație habar nu are ce și cât poate reglementa prin Regulamentul intern 

al școlii; 

 Nimeni nu știe cum se rezolvă chestiunea conflictului de norme legale dintre Statutul 

elevului, ROFUIP și Regulamentul intern al școlii. Suprapunerile legislative și contrazicerile 

sunt inacceptabile din punct de vedere al tehnicii de redactare și generează efecte 

contradictorii. 

19. Prezența polițiștilor în școli este privită cu ostilitate sau luată în derâdere: 

 Nimeni nu știe diferența dintre controlul corporal și percheziție și care sunt atribuțiile 

polițiștilor în legătură cu ce se întâmplă în școli; 

 Poliția „Siguranță școlară” a fost înființată în anul 2020 în baza unui Ordin care este 

clasificat, care are un număr de cadre care este și el clasificat și care are o activitate ce se 

suprapune peste multe alte activități de poliție desfășurate de lucrătorii desemnați și în acest 

domeniu. Polițiștii nu au însă calificarea de a lucra cu minorii; 
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 Sesizările primite de poliție sunt rezolvate în ani, uneori după ce copilul agresat termină 

școala. De cele mai multe ori răspunsul este simplu: pentru că elevul nu a împlinit încă 14 

ani sau pentru că agresiunea a fost doar verbală, poliția nu are competență. Ceea ce chiar așa 

este. Numai că ar trebui anunțat DGASPC, așa cum e prevăzut în Legea Poliției Române 

încă din anul 2020; 

 Sancțiunile aplicate de instanțe sunt mai degrabă simbolice: daunele morale primite de 

profesorii insultați de elevi pe rețelele de socializare sunt minime, pedepsele date 

profesorilor abuzatori sunt cu amânarea aplicării pedepsei sau cu suspendarea executării sub 

supraveghere; 

 Mai mult, legislația permite profesorilor condamnați definitiv pentru dare sau luare de mită 

ori pentru pornografie infantilă, precum și directorilor sau inspectorilor condamnați pentru 

fals în înscrisuri, delapidare sau abuz în serviciu să rămână în sistemul de învățământ. 

20. Consilierii psihologici nu există în școli decât în mod excepțional. Acolo unde sunt, ajung mai 

degrabă să se ocupe de victime decât de agresori. 

21. Părinții copiilor abuzați în școli se resemnează: 

 Nu știu căile legale la care pot apela. Nimeni de la Inspectorat nu îi sfătuiește, reclamațiile la 

județ nu le sunt acceptate, iar reclamațiile depuse la școală nu le sunt nici măcar înregistrate; 

 Mulți ajung să își mute copilul la altă școală, în loc să se rezolve problema cu agresorul; 

 Unii ajung să își trateze copiii la terapeuți, pe banii lor, evident. 

22. Sunt multe școli nepăzite, sunt multe care au holuri și clase fără camere video instalate. Sunt 

directori care nu știu că NU este permis să dea înregistrările la simpla cerere a unui părinte sau 

avocat. 

Concluzie: În condițiile în care violența școlară este prezentă în peste 75% din unitățile școlare și în 

condițiile în care peste jumătate din elevi sunt victime ale bullying-ului, nu greșesc dacă afirm: 

multe școli au deveni un loc de supraviețuire, un teren cu o adevărată anti-cultură a violenței fizice 

și a bullying-ului, aflată în continuă extindere, din cauza normelor legale necunoscute sau a faptelor 

trecute cu vederea de director și profesori, tolerate de elevi, ignorate de părinți. Vinovați suntem cu 

toții. 
sursa: www.republica.ro, autor Cristi Dănileț, aprilie 2022 
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