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                              Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii “Gheorghe Airinei” 
                           Str. Romancierilor nr.1, sector 6, Bucureşti 
                           Tel: 413 46 45; Fax: 413 14 13; www.ctptc-airinei.ro,    
                              

              

 

Informarea elevilor privind Strategia de prevenire a criminalității, 

precum și  Strategia de combatere și prevenire a violenței în școală,  
 

Acest material este realizat de către Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a 

faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității din 

Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Gh. Airinei” și este destinat informării elevilor 

și părinților, de către profesorii diriginți. 

 

Acest material de informare este realizat în baza Protocolului de colaborare 

interinstituţional pentru implementarea Strategiei de prevenire a criminalităţii la 

nivelul municipiului Bucureşti – DGPMB nr.4900/30.08.2011 şi ISMB 

nr.147481/01.09.2011, precum și a prevederilor 

Ordinului MECTS nr. 1409/2007 privind aprobarea Strategiei privind reducerea 

fenomenului de violență în unitățile de învăţământ preuniversitar, precum și a 

prevederilor Strategiei de prevenire a criminalității la nivelul municipiului București 

(2011-2016). 

 

 

Drepturile copilului, conform Declarației Drepturilor Copilului. 

 

 
 

 

http://www.airinei.omad.ro/
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CODURI DE CLASIFICARE A ACTELOR DE VIOLENȚĂ 
 

Categorie Tip COD 

1. Atac la 

persoană 

1. Violarea secretului corespondenţei (accesarea fără 

consimţământul persoanei a calculatorului, telefonului 

mobil etc.)  

2. Discriminare şi instigare la discriminare  

3. Insulte grave, repetate  

4. Ameninţări repetate, şantaj  

5. Înşelăciune  

6. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune 

de înştiinţare  

7. Instigare la violenţă  

8. Violenţe fizice uşoare, fără arme (lovire)  

9. Fapte privitoare la viaţa sexuală (violul, actul sexual cu 

un minor, perversiunea sexuală, corupţia sexuală, 

seducţia, hărţuire sexuală)  

10. Violenţe fizice grave fără arme (vătămare corporală 

gravă) 

11. Violenţe fizice cu arme albe 

12. Violenţe fizice cu arme de foc  

13. Omor sau tentativă de omor 

1.1. 

 

 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

 

1.7. 

1.8. 

1.9. 

 

 

1.10. 

1.11. 

1.12. 

   1.13. 

2. Atentat la 

securitatea 

unităţii 

şcolare 

1. Introducerea unor persoane străine în incinta şcolii  

2. Alarmă falsă  

3. Incendiere şi tentativă de incendiere  

4. Introducere sau port armă albă în spaţiul şcolar  

5. Introducere sau port armă de foc în spaţiul şcolar  

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

 

3. Atentat la 

bunuri 

1. Însuşirea bunului găsit  

2. Furt şi tentativă de furt, tâlhărie  

3. Distrugerea bunurilor unor persoane  

4. Distrugerea bunurilor şcolii  

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

 

4. Alte fapte 

de violenţă 

sau atentate la 

securitate în 

spaţiul şcolar 

1. Consum de alcool  

2. Consum de stupefiante sau alte substanţe interzise  

3. Trafic cu stupefiante sau alte substanţe interzise  

4. Automutilare  

5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii  

6. Suicid sau tentativă de suicid  

7. Altă categorie 

4.1 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 
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Definiţii ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii  

cu privire la încălcarea drepturilor copilului: 
 

1) Abuzul asupra copilului sau maltratarea lui reprezintă toate formele de rele tratamente 

fizice şi sau emoţionale, abuz sexual, neglijare sau tratament neglijent, exploatare comercială 

sau de alt tip, trafic, ale căror consecinţe sunt daune actuale sau potenţiale aduse sănătăţii 

copilului, supravieţuirii, dezvoltării sau demnităţii lui, în contextul unei relaţii de răspundere, 

încredere sau putere.  

 

2) Abuzul fizic reprezintă acţiunea sau lipsa de acţiune (singulară sau repetată) din partea 

unui părinte sau a unei persoane aflată în poziţie de răspundere, putere sau încredere care are 

drept consecinţă vătămarea fizică actuală sau potenţială a copilului.  

 

3) Abuzul emoţional reprezintă eşecul adultului de care copilul este foarte legat de a oferi un 

mediu de dezvoltare corespunzător sau şi acte comportamentale care pot dăuna dezvoltării 

fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale.  

 

4) Abuzul verbal (numit şi violenţă verbală) reprezintă o formă de abuz emoţional şi 

respectiv de tratament umilitor în care adulţi sau grupuri de copii şi adulţi folosesc cu privire 

la minor apelative care îl desconsideră şi care îl umilesc. Conform legii 272/2004 „Sunt 

interzise tratamentele umilitoare, poreclele, catalogările, privarea de hrană etc. Prin urmare, în 

familie şi în toate instituţiile publice şi private care au în îngrijire copii sunt interzise 

pedepsele corporale şi tratamentele umilitoare. Înjurăturile la adresa copilului sau folosirea 

unui limbaj obscen la adresa lui reprezintă, de asemenea, tot forme de violenţă verbală şi sunt 

extrem de dăunătoare, putând duce la traumatizarea psihică a copilului. 

 

5) Abuzul sexual este implicarea unui copil într-o activitate sexuală pe care el nu o înţelege, 

pentru care nu are capacitatea de a-şi da încuviinţarea informată, pentru care nu este pregătit 

din punct de vedere al dezvoltării sau care încalcă legile sau tabuurile sociale. Abuzul sexual 

asupra copilului presupune antrenarea copilului într-o activitate realizată cu intenţia de a 

produce plăcere sau de a satisface nevoile unui adult sau unui alt copil, care, prin vârstă şi 

dezvoltare se află faţă de el într-o relaţie de răspundere, încredere sau putere.  

 

Notă: Codul Penal defineşte actele de violenţă sexuală care constituie infracţiuni şi sunt 

pedepsite ca atare, respectiv violul (art. 218 CP), agresiunea sexuală (art. 219 CP), actul 

sexual cu un minor (art. 220 CP), racolarea minorilor în scopuri sexuale (art. 222 CP), 

corupţia sexuală (art. 221 CP), şi incestul (art. 377 CP).  

 

6) Abuzul alienator reprezintă înstrăinarea copilului de persoanele, animalele sau lucrurile de 

care s-a ataşat emoţional. Interzicerea de către persoana abuzatoare a accesului minorului la 

persoanele, animale sau lucrurile respective sau a legăturilor emoţionale pe care acesta ar fi 

normal să le aibă cu anumite persoane semnificative din viaţa acestuia. Un caz special este 

fenomenul alienării părinteşti, în care persoana abuzatoare denigrează pe o altă persoană 

(persoana ţintă care poate fi părinte/ prieten al copilului) în faţa minorului. Alienatorul  are 

aşteptări nerealiste de la copil, pretinzându-i să coopereze la campania de denigrare împotriva 

persoanelor ţintă. El condiţionează minorului îngrijirea sau oferirea de afectivitate în funcţie 

de comportamentul pe care îl pretinde de la copil cu privire de persoanele ţintă. Astfel 

alienatorul îşi "retrage" afecţiunea pentru copil atunci când acesta nu participă la campania de 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sindromul_alien%C4%83rii_p%C4%83rinte%C8%99ti
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denigrare a persoanelor ţintă, respectiv "recompensează" copilul atunci când acesta acceptă să 

participe la campania de denigrare.  

 

7) Abuzul de substanţe periculoase - Acest tip de abuz apare datorită expunerii copilului 

nenăscut sau a oricărui copil care nu se poate apăra, la factori de risc, cum ar fi consumul de 

substanţe ilegale care pot cauza traume. Un alt tip de abuz este obligarea minorului să bea 

băuturi alcoolice sau de a înghiţi tranchilizante pentru a obţine calmul ori somnul copilului. 

De asemenea, producerea de alcool, droguri sau alte substanţe psihotrope în prezenţa 

copilului, vânzarea sau distribuirea gratuită către un minor de alcool, droguri, sau alte 

substanţe psihotrope, încurajarea minorilor de a consuma alcool, tutun, droguri, substanţe 

psihotrope sau a altor substanţe pseudo-psihotrope, reprezintă forme de abuz. Orice 

comportamente din partea vreunui adult care încurajează consumul de alcool, produse de 

tutun, droguri sau alte substanţe psihotrope sau pseudo-droguri în rândul minorilor, precum şi 

vânzarea de ţigări, intră în aceeaşi categorie şi se pedepseşte conform legii. 

 

8) Neglijarea este incapacitatea adultului de a asigura dezvoltarea copilului în toate sferele: 

sănătate fizică şi psihică, educaţie, nutriţie, condiţii adecvate şi sigure de viaţă, în situaţia în 

care există resurse acceptabile.  

 

9) Violenţa domestică reprezintă abuzul fizic, psihologic sau sexual asupra partenerului adult 

cu care se întreţin relaţii intime.  

 

Alte definiţii:  

 

1. “Bullying” defineşte intimidarea elevului/elevei în şcoală, de către un alt coleg.  

 

2. Fenomenul „Lolita” - se referă la legătura posibilă între modeling şi erotografia infantilă 

avansată atunci când fetele (minore) modele pozează cu expresivitatea fizică şi vestimentaţia 

cu tentă erotică a femeilor din modeling, iar pozele acestora ajung pe internet fiind exploatate 

– unele state o subsumează pornografiei infantile.  

 

3. „Grooming-ul” reprezintă un mod de acţiune prin care, o persoană cu înclinaţii pedofile, 

pregăteşte transferul relaţiei cu un minor, de pe ecranul calculatorului, în lumea reală, în 

scopul săvârşirii, faţă de acel minor, a unei infracţiuni privind viaţa sexuală.  

 

4. Intervenţia reprezintă acţiunile şi activităţile derulate de profesioniştii din echipa 

multidisciplinară şi din reţeaua de intervenţie cu scopul evaluării, formulării unei diagnoze 

multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau reintegrare socială.  

 

5. „Lolicon” – desene animate erotice şi/sau pornografice care folosesc imagini ale fetelor 

(minore).  

 

6. „Mobbing” - forma de abuz emoţional asupra unui copil, care este în mod constant 

discreditat, intimidat psihologic, agresat psihic, jignit, luat în derâdere, batjocorit, izolat, 

persecutat, terorizat de către un grup de colegi în şcoală sau în familie.  

 

7. Părinte suficient de bun. La origine, conceptul se referă la „mama suficient de bună”, 

respectiv mama care se află permanent lângă copil când e mic şi lasă „spaţiu” între ea şi copil 

când e mai mare, astfel încât acesta să-şi poată dezvolta autonomia şi încrederea. În contextul 
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violenţei în familie şi a altor forme de violenţă îndreptate împotriva propriului copil, părintele 

suficient de bun reuşeşte să îşi controleze violenţa şi să nu o exteriorizeze asupra copilului, iar 

momentele în care nu reuşeşte sunt situaţii de criză în care copilul le face faţă rămânând 

rezilient.  

 

8. Persoana de îngrijire reprezintă adultul care asigură îngrijirea copilului, cu acordul 

părinţilor (de ex. rudă, baby sitter) sau din punct de vedere legal (de ex. cadrele didactice, 

asistenții maternali etc.).  

 

9. Persoana de referinţă este persoana faţă de care copilul este ataşat în cadrul serviciilor 

rezidenţiale (cămine, grădinițe, școli, licee etc.).  

 

10. Experţii din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei asupra copilului sunt acei 

specialişti cu pregătire în acest domeniu, care activează în instituţii/ servicii publice şi private 

şi fac parte din reţeaua de intervenţie. Conform metodologiei cadru, DGASPC întocmeşte o 

listă cu aceşti experţi în baza unor criterii aprobate de MMFPS-DGPC în consultare cu ONG-

urile din domeniu. Experţii pot fi consultaţi şi pot interveni în orice moment al 

managementului de caz.  

 

11. Reabilitarea copilului reprezintă procesul prin care un copil victimă şi/sau care a suferit 

o traumă datorită violenţei ajunge la parametrii dezvoltării armonioase, profesioniştii care 

intervin urmărind rezilienţa copilului.  

 

12. Rezilienţa - tendinţa pe care o are un copil/ adult să-şi revină după circumstanţe sau 

evenimente stresante în vederea reluării activităţilor obişnuite.  

 

13. „Shotacon” - desene animate erotice şi/sau pornografice care folosesc imagini ale 

băieţilor (minori).  

 

TELEFONUL COPILULUI 116 111  

(preluat de pe site-ul www.telefonulcopilului.ro) 
 

În momentul în care eşti un copil abuzat sau doreşti să sesizezi un caz de abuz asupra unui alt 

copil, trebuie să ştii că serviciile sociale sunt obligate să investigheze situaţia aşa cum ai 

relatat-o Telefonului Copilului. Toate cazurile de abuz preluate de Telefonul Copilului sunt 

transmise de urgenţă în atenţia serviciilor sociale din judeţul/sectorul de domiciliu şi/sau altor 

instituţii (Inspectorat Scolar, Politie, etc.), după caz. Serviciile sociale fie vor merge în familia 

copilului, fie vor contacta asistentul social din localitatea de domiciliu şi vor efectua o anchetă 

socială. De asemenea, vor contacta persoanele care sunt apropiate copilului sau care îi cunosc 

situaţia: profesori, medici, vecini, rude, etc. Dacă este cazul, este cerut sprijinul poliţiei, în 

situaţia în care copilul se află în pericol alături de familia sa.  
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Copilul aflat în situaţie de risc... 

Dacă se constată că acel copil sau copiii sunt în situaţie de risc şi se confirmă abuzul, se 

consiliază familia şi se încearcă soluţionarea problemelor astfel încât copilul să fie în 

siguranţă. Opinia ta, sau a copilului în cauza, este ascultată.  

Atunci când viaţa sau sănătatea copilului este în pericol, serviciile sociale pot lua o măsură de 

protecţie specială şi copilul/copiii să fie separat/separaţi temporar de familie. 

Poţi oricând să ne contactezi din nou pentru ne comunica ce s-a întâmplat ulterior şi dacă te 

mai afli, sau copilul pentru care ai sunat mai este în pericol.  

Urmărirea cazului  

In cazul în care copilul nu este în pericol, conform investigaţiilor făcute de serviciile sociale, 

cazul este monitorizat o perioadă, pentru a se înlătura orice risc apoi este închis. 

Dacă însă părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului au fost consiliaţi în vederea rezolvării 

situaţiei lor, iar copilul nu a fost separat de familia sa, cazul se urmăreşte până în momentul în 

care s-au redus sau au încetat factorii de risc sau familia este capabilă să răspundă nevoilor 

copilului.  

 

Orice copil care a fost sau este agresat în orice fel (fizic, emoţional, sexual, social 
etc.) sau care este neglijat sau abandonat poate să anunţe Direcţia de protecţie a 
copilului sau pe orice adult în care are încredere. 
 

 

 

Orarul Cabinetului de asistență psihopedagogică 

 

Luni: 9.00 – 13.00 

Marți: 13.00 – 17.00 

Miercuri: 8.00 – 14.00 

Joi: 8.00 – 10.00 

Vineri: 9.00 – 11.00 

 

Prof. psih. Daniela Drăghici 

Tel. mobil 0726.117.099 


