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În acest context, la ni-
velul județului Ilfov, în ba-
za Planului Teritorial Co-
mun de Acțiune împotriva 
violenței în școli, prefectul 
județului Ilfov, Simona Ne-
culae, alături de primarul 
orașului Popești-Leordeni, 
Petre Iacob, de comisarul 
șef de poliție în cadrul Bi-
roului de Siguranță Școlară 
Ilfov, Ionuț Harbuz Chivor-
chian, a participat, luni, la 
o întâlnire cu elevii Liceului 
Teoretic ”Radu Popescu” 
Popești-Leordeni, pentru  
a discuta cu tinerii aces-
tei instituții de învățământ 
despre diminuarea fe-
nomenului de bullying și 
menținerea climatului de 
siguranță în mediul școlar. 
Prefectul Simona Neculae 
a ținut să mulțumească 
tuturor reprezentanților 
instituțiilor implicate în 
lupta împotriva violenței, 
cadrelor didactice, pen-
tru disponibilitatea față de 
elevi, dar și elevilor, pentru 
spiritul civic demonstrat în 
timpul întâlnirii.

Toți specialiștii pre-
zenți au încercat să in-
teracționeze în cadrul 
activității informativ pre-
ventive cu tinerii prezenți, 
elevi ai Liceului Teoretic 
”Radu Popescu”, pentru a 
afla care sunt de fapt mo-
tivele pentru care aceștia 
se confruntă cu compor-
tamente violente.  Carmen 
Constanța Floarea, profe-
sor consilier școlar în ca-
drul Centrului Județean 
de Resurse și Asistență 
Educațională Ilfov, res-
ponsabilă a programului 
de prevenire a violenței în 
mediul școlar, a semnalat 
că fenomenul de  bullying 
se întâmplă și la nivelul 
județului Ilfov, ca de alt-
fel la întreg nivel național. 
”Peste tot este acest fe-
nomen și îl întâlnesc pe 
stradă, unde întâlnesc co-
pii care au un limbaj greu 
de reprodus. Ceea ce es-

te culmea, este faptul că ei 
vorbesc astfel într-un con-
text de prietenie, amiciție. 
Ei folosesc acest limbaj ca-
re pe mine mă agresează 
ca adult și mă întreb, da-
că acesta este adolescen-
tul contemporan. Ar trebui 
să îl lăsăm să rămână așa, 
să aibă un limbaj agresiv? 
Mulți copii sunt introverși și 
aici ar trebui să avem gri-
jă la copiii care sunt izolați, 
nu se implică, pentru că ei 
sunt de cele mai multe ori 
supuși bullyingului. Cred 
că ține de măiestria noas-
tră didactică să fie sinceri, 
să putem afla ce se întâm-
plă cu ei. Avem nevoie și 
de părinți. Suntem parte-
neri în educație, dar mulți 
părinți adoptă o atitudi-
ne defensivă sau agresi-
vă. Dar tot de noi depinde 
cum îi facem pe părinți să 
se implice. Dacă facem îm-
preună echipe, cred că lu-
crurile se pot schimba. Aici 
e munca noastră cea mai 
mare: a-i duce pe părinți în 
școală, avem nevoie de ei”, 
a mai spus specialistul. 

Prefectul județului Il-
fov a subliniat importanța 
p ă r i n ț i l o r  î n  l u p t a 
 an tibullying menționând 
că există cadrul legislativ 
pentru desfășurarea pro-
gramelor și inițiativelor 
de prevenție antibullying 
desfășurate de Biroul de 
Siguranță Școlară, de că-
tre CJI, ISJ, CJRAE, dar și 
la nivelul fiecărei unități 
de învățământ.

Comisar șef Ionuț 
Harbuz a evidențiat că 
din păcate, cele mai mul-
te evenimente în școli, 
peste 70%, înseamnă 
infracțiuni de lovire sau 
alte violențe. ”Noi încer-
căm, cât putem, să limi-
tăm, pentru că de stopat 
nu știm dacă putem vre-
odată, dar încercăm să le 
limităm cât mai mult, nu 
neapărat cele de lovire”, a 
mai spus specialistul, pro-

fesorii, consilierii școlari 
semnalând că majorita-
tea copiilor care au ast-
fel de comportamente au 
și probleme în familie, au 
părinți despărțiți, plecați 
pur și simplu de acasă, 
sunt martori ai actelor de 
violență în cuplu sau sunt 
crescuți de bunici. 

Prefectul Simona Ne-
culae le-a spus tineri-
lor că și-a dorit foarte 
mult să îi cunoască și că 
își dorește din tot sufletul 
ca în acest liceu de renu-
me din județul Ilfov să nu 
existe cazuri de bullying. 
”Bullyingul, după cum bi-
ne cunoașteți, este un ter-
men preluat de legislația 
română din limba engle-
ză, înseamnă violență atât 
psihică, cât și violență fizi-
că. De aceea, o să vă rog 
ca în comportamentul dvs. 
din școală, din familie, să 
evitați să faceți acte de 
violență, atât verbală, cât 
și fizică”, a spus prefectul.

Comisarul șef Hrabuz 
a spus că violența în școli 
a devenit o problemă în 
județul Ilfov, îndemnân-
du-i atât pe specialiști, 
cât și pe tineri, să încer-
ce să precizeze care ar fi 
cauzele, pentru a putea 
găsi astfel soluții de di-
minuare a acestui feno-
men.  Pentru că bullyingul 
îmbracă foarte multe for-

me și o caracteristică es-
te dezechilibrul de forțe. 
Așadar, în cadrul acțiunii 
de luni toți cei prezenți 
au încercat să stabileas-
că când apare bullyingul, 
cum se manifestă, cum 
afectează o persoană, ci-
ne și ce are de pierdut în 
urma unei astfel de for-
me de violență, cum se 
poate interveni în astfel 
de situații, cum trebuie 
să reacționăm când sun-
tem martori? De aseme-
nea, cei prezenți și-au pus 
problema motivelor ca-
re generează fenomenul 
de bullying, dar și proble-
ma motivelor pentru care 
oamenii tolerează diferite 
forme de violență. 

10 minute pentru 
dosar penal vs o 
oră de discuții cu 
scop de prevenție

”Avem nevoie și 
de ajutorul dvs și de 
conștientizare și vrem îm-
preună cu dvs, cu ajutorul 
de care dispuneți, cu mo-
dul vostru de gândire să 
ne ajutați să înțelegem și 
să prevenim astfel de acte. 
Sunteți viitorul acestei țări, 
veți deveni părinți, dacă 
am trăi în comportament 
și limbaj violent vom ajun-
ge la anarhie”, a mai spus 
prefectul județului Ilfov.

Pentru că activitatea 
organizată de specialiști cu 
ocazia Zilei Internaționale 
pentru Nonviolența în școli 
are în primul rând un rol de 
prevenție, tinerilor li  s-au 
oferit câteva informații de 
siguranță pe care le pot fo-
losi în cazul în care se simt 
în pericol. Li s-a vorbit ast-
fel despre Telefonul copilu-
lui, unde la numărul gratuit 
116.111 pot suna copiii ca-
re sunt supuși  bullyingului, 
fie copil-victimă, copil-
agresat sau copil care asis-
tă. Acolo, copiii pot vor-
bi gratuit cu specialiști și 
pot primi un sfat, fără a fi 
obligați să facă ceva speci-
al. Apoi, numărul de tele-
fon 119 poate fi apelat în 
caz de violență în familie, 
acesta fiind un alt spijin la 
care cei aflați în nevoie pot 
apela la specialiști care pot 
ajuta cu o sugestie ce poa-
te fi de mare ajutor. Nu în 
ultimul rând, numărul de 
telefon 112 poate fi folo-
sit în cazul unor situații de 
urgență, când o persoană 
simte că viața îi este pusă 
în pericol.

Pentru că de la vio-
lența verbală se trece 
foarte ușor la violența fi-
zică, specialiștii Serviciu-
lui de Siguranță Școlară 
din cadrul Poliției Ilfov 
au atenționat că de la 
 bullying se ajunge foar-

te ușor la săvârșirea unei 
infracțiuni, iar cea mai des 
întâlnită infracțiune în me-
diul școlar este cea de lo-
vire. ”Pentru noi este foar-
te ușor să venim să vă fa-
cem dosar penal. Nu ne ia 
mult, dar eu vă rog să ne 
faceți munca mai grea și 
să venim cu plăcere la voi, 
pentru a face activități e 
prevenție. Un dosar penal 
se întocmește în 10 minu-
te, în vreme ce activitatea 
preventivă, discuțiile cu voi 
durează peste o oră”, a 
precizat Ionuț Harbuz, ele-
vilor  atrăgându-li-se aten-
ția că odată cu dobândi-
rea Cărții de Identitate, 
orice persoană răspunde 
și contravențional, și pe-
nal. ”Penal se răspunde 
de la 14 la 16 ani, dacă se 
stabilește că persoana res-
pectivă are discernământ, 
stabilit de specialiști IML, 
adică psihiatrii, psihologi, 
care stabilesc dacă fapta 
a fost stabilită cu intenție 
sau bună știință. Dar, în 
95% din cazuri s-a dovedit 
că minorii au discernământ 
și vor fi judecați ca atare”, 
a subliniat specialistul. 

Așadar, o concluzie 
importantă a fost și aceea 
că tinerii trebuie să aibă 
mare grijă în privința de-
ciziilor pe care le iau și în 
privința faptelor pe care le 
săvârșesc. 

actualitate

Ia ATITUDINE, spune STOP VIOLENŢEI!
- 30 ianuarie, Ziua Internațională pentru Nonviolență în școli -

”În sufletul unui copil, durerea ascunde răni 
profunde. Ascultă-l calm, fii mereu un sprijin! 30 
ianuarie 2023 este Ziua Internațională pentru 
Nonviolență în Școală”, atrage atenția Poliția 
Română. Direcția Siguranță Școlară a desfășurat 
luni, în întreaga țară, activități informativ-preventive 
destinate elevilor, pentru conștientizarea 
consecințelor violenței psihologice – bullying. 
”Atenție! Hărțuirea, amenințarea și violența 
de orice fel provoacă victime, inclusiv online. 
Împreună putem spune STOP VIOLENȚEI!”, a 
semnalat Poliția Română.

Cristina NedelCu


