
 

 

 
CONCURSUL 

„ȘCOLI FĂRĂ BULLYING” 
Regulament 

 

 
 

 

Organizația Salvați Copiii lansează Concursul „Școli fără bullying” destinat școlilor care derulează activități la 

nivel de comunitate educațională cu implicarea elevilor, cadrelor didactice și părinților pentru prevenirea 

fenomenului de bullying. 

 

De ce să participați la acest concurs? 

• Promovați bunele practici în prevenirea bullyingului și oferiți inspirație în adoptarea unor modele 

sănătoase de interacțiune; 

• Contribuiți la creșterea gradului de implicare a elevilor în activitățile școlare destinate prevenirii 

bullyingului;  

• Stimulați colaborarea între toți actorii implicați în actul educațional: elevi, cadre didactice și părinți. 

 



 

 

 
 
 

Condiții de 
participare 

În cadrul acestui concurs pot participa școlile care: 

• au grup de acțiune antibullying funcțional, 

• desfășoară activități de prevenire a bullyingului la nivelul întregii 
unități de învățământ, 

• aplică constant principiul participării elevilor la viața școlii (elevii 
inițiează sau implementează activități care contribuie la 
îmbunătățirea climatului școlar, iar activitatile lor sunt sprijinte de 
conducerea școlii și profesorii din școlă), 

• desfășoară activități de prevenire a bullyingului cu participarea 
tuturor actorilor relevanți: elevi, părinți, cadre didactice (exemplu 
cursuri, activități comune, sesiuni de informare, evenimente 
tematice, concursuri, înfrumusețarea spațiului școlilor) 
 
 

Înscriere  Aplicația poate fi transmisă de un reprezentant al grupului de acțiune 
antibullying din școală sau de către o altă persoană activ implicată în acțiuni 
de prevenire a bullyingului (elev, cadru didactic sau părinte). Aplicația se 
completează în formularul de aici, care se trimite, alături de acordurile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal – disponible la finalul 
regulamentului, până la data de 06.04.2023, la adresa 
mariana.moraru@salvaticopiii.ro. Când trimiteți aplicațiile, vă rugăm să 
menționați în câmpul subiect „Concurs Școli fără bullying”, iar în corpul 
emailului, numele și școala de proveniență. 
 

Criterii de 
eligibilitate  

• Vor fi acceptate doar materialele originale care reflectă activități 
desfășurate în școală. Nu vor conține elemente aflate sub incidenţa 
drepturilor de autor – copyright (să nu fie copiate din alte surse); 

• Materialele nu trebuie să conțină elemente (cuvinte, simboluri, 
imagini, semne etc.) indecente, antisemite, antirasiale, xenofobe sau  
de instigare la violență, mărci sau denumiri comerciale etc.; 

• Materialele video vor avea o durată de maximum 5 minute și vor 
conține, la final, detalii despre echipa implicată; 

• Aplicația conține informații despre contextul în care au fost create 
materialele;   

• Aplicația respectă regulile de comunicare și de raportare din cadrul 
concursului; 

• Toate persoanele implicate în activitățile incluse în aplicație vor 
completa acordurile de prelucrare a datelor cu caracter personal, care 
vor fi atașate aplicației. Modelele de acorduri se găsesc la finalul 
regulamentului.  

* Profesorii care au transmis aplicații care respectă toate criteriile de 
eligibilitate vor primi adeverințe care atestă implicarea lor în acest concurs, 
exclusiv în baza formularului de înscriere. Adeverințele vor fi trimise de echipa 
noastră prin e-mail, în perioada iunie - august 2023. Nu vom opera modificări 
ulterioare ale documentelor eliberate pe baza formularului  completat. 

 
 
 
 

https://salvaticopiii-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mariana_moraru_salvaticopiii_ro/ERCye2l9SbxPue9LiJPxiwsB3myfa7MpPP3R_hkarhOmKg?e=M72Bel
mailto:mariana.moraru@salvaticopiii.ro


 

 

 

Aveți nevoie de 
clarificări? 

Pentru întrebări și mesaje pe care concurenții doresc să le transmită echipei 
Salvați Copiii, aceștia se vor adresa exclusiv prin email la 
mariana.moraru@salvaticopiii.ro, menționând în câmpul subiect „Concurs 
Școli fără bullying”, iar în corpul emailului, numele și școala de proveniență. 
Vă invităm să citiți cu atenție regulamentul concursului, iar dacă informația pe 
care o căutați nu se regăsește aici, să ne adresați întrebări prin email.  
 

 
Calendar  

17 martie   Lansarea concursului 

17 martie – 6 aprilie  Transmiterea aplicațiilor 

6 aprilie – 28 aprilie   Evaluarea aplicațiilor 

1 mai – 5 mai  Anunțarea rezultatelor 

 Finalul lunii mai   Premierea câștigătorilor  
 

 
 
 
Evaluarea 
aplicațiilor 

Aplicațiile transmise ulterior datei de 6 aprilie nu vor fi evaluate.  

 

 

Criterii de evaluare: 

• Relevanța pentru tema concursului, modul în care aceasta este 

exprimată și dezvoltată; 

• Complexitatea activităților derulate; 

• Creativitatea activităților care implică întreaga comunitate 

educațională - elevi, părinți, cadre didactice); 

• Gradul de implicare directă a elevilor;  

• Gradul de corelare a activităților cu nevoile identificate la nivelul 

școlilor aplicante.  

 

Echipa de evaluare va fi formată din: 

• 2 membri ai echipei Salvați Copiii; 

• Un cadru didactic, selectat dintre colaboratorii cu experiență  în cadrul 

activităților de promovare a drepturilor copilului; 

• Un voluntar activ în programe de prevenire a bullyingului; 

• Un elev din școlile în care Salvați Copiii derulează programe de 

promovare a drepturilor copilului.  
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Premiere Premiile vor acordate unităților de învățământ și sunt destinate a a contribui 

la îmbunătățirea climatului educațional:  

Premiul I – amenajarea în incinta școlii a unui spațiu destinat elevilor: 

Safe Corner (dotat cu board games, materiale educaționale, pufuri, 

cărți). Participarea în cadrul Taberei Sănătății organizată in perioada 

august - septembrie 2023 a unui număr maxim de 3 elevi implicați 

activ în grupurile de acțiune antibullying, 

Premiul II – amenajarea în incinta școlii a unui spațiu destinat elevilor: 

Safe Corner (dotat cu board games, materiale educaționale, pufuri, 

cărți) 

Premiul III – board games, cărți, materiale educaționale. 

* Premierea echipelor câștigătoare va avea loc până la finalul lunii mai, în 
cadrul unei ceremonii organizată  fizic/ online (vom reveni în timp util cu toate 
detaliile). 

 

Salvați Copiii România este o organizație neguvernamentală de utilitate publică, non-profit, membră al Save 
the Children Association, a cărei misiune este de a garanta egalitatea de șanse pentru toți copiii. 

De 32 de ani, Salvați Copiii România promovează drepturile copilului, în acord cu prevederile Convenției 
Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, peste 2.920.000 de copii fiind incluși în acest timp în 
programe educative, de protecție și asistență medico-socială, de stimulare a participării lor în acțiuni de 
promovare și recunoaștere a drepturilor lor.  

 

Programul Școli 
fără bullying 

Programul Școli fără bullying derulat de Organizația Salvați Copiii este bazat 

pe nevoia de a construi un climat educațional propice dezvoltării copiilor, 

contribuind la creșterea capacității acestora de a răspunde provocărilor socio-

relaționale actuale. Scopul programului este să susțină comunitățile școlare în 

procesul de înțelegere, prevenire și diminuare a fenomenului de bullying și de 

implementare normele metodologice antibullying, adoptate în 2020. 

 

Programul Școli fără bullying are drept obiective:  

• Creșterea nivelului de conștientizare cu privire la riscurile 

bullying-ului pentru sănătatea emoțională a copiilor, în 

rândul tuturor actorilor implicați în actul educațional: cadre 

didactice, consilieri școlari, părinți, elevi;  

• Implementarea normelor metodologice antibullying;  

• Operaționalizarea grupului de acțiune antibullying cu 

participarea tuturor celor vizați de normele legislative;  

• Implementarea unor proceduri clare de intervenție pentru 

gestionarea situațiilor de bullying;  

• Capacitarea elevilor, cadrelor didactice, părinților pentru a 

se implica în grupul de acțiune antibullying sau în acțiunile 

propuse de grup pentru îmbunătățirea cooperării, a 

climatului educațional și pentru diminuarea fenomenului 

de bullying; 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_4343_2020_norme%20antibullying.pdf


 

 

  

 

ACORD PRIVIND INCLUDEREA ÎN PROIECT ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Se va completa de către părinte/tutore sau reprezentant legal al copilului. 

Subsemnatul/subsemnata                                           , CNP                                                       , în calitate 
de părinte/tutore/reprezentant legal al copilului                                                                   , CNP                                                                                       
, declar că sunt de acord ca minorul/a să participe la activitățile desfășurate de Organizația Salvați Copiii în 
cadrul Concursului „Școli fără bullying” (denumit în continuare Proiect/ul), având ca responsabili privind 
implementarea proiectului din partea Organizației Salvați Copiii pe Mariana Moraru, facilitator programe 
antibullying: 

Îmi exprim acordul/nu îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, atât al 
subsemnatei/ului cât și ale copilului, de către Organizația Salvați Copiii România, în condițiile respectării 
dispozițiilor legale în vigoare ce reglementează protecția datelor cu caracter personal, pentru o perioadă de 
3 ani, având în vedere scopul derulării proiectului.  

De asemenea, îmi exprim acordul/nu îmi exprim acordul în ceea ce privește utilizarea imaginii și a vocii 
acestuia în diverse materiale realizate, în format tradițional sau digital, de către Salvați Copiii, cu respectarea 
obiectivelor și misiunii organizației, fără a afecta imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viaţă 
intimă, privată şi familială, cu respectarea prevederilor legale ce reglementează protecția datelor cu caracter 
personal.  

Având în vedere mediatizarea evenimentelor desfășurate de Organizația Salvați Copiii, în presa scrisă și 
audiovizuală, care poate prelua diferite aspecte derulate pe parcursul desfășurării proiectului și le poate 
transmite integral sau parțial, live, în mediul offline și online, îmi exprim acordul/nu îmi exprim acordul în 
ceea ce privește utilizarea imaginii și a vocii copilului meu.  

Declar că nu am şi nu voi emite în viitor nici o pretenţie financiară sau materială, sub nici o formă, faţă de 
Organizaţia Salvaţi Copiii sau faţă de terţi, legată de acest acord, având în vedere că am luat la cunoștință 
faptul că fotografiile sau filmările nu vor fi folosite în scopuri comerciale. 

Am luat la cunoștință de următoarele drepturi, conform Regulamentului european: 

- dreptul de a primi detalii privind identitatea şi datele de contact ale persoanei responsabile cu 
operarea datelor de contact din proiect; 

- dreptul de a avea acces in orice moment la detalii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele 
mele și ale copilului meu; 

- dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Salvați Copiii a datelor cu caracter 
personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; 

- dreptul de a mă opune ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scop de marketing; 

- dreptul de a mă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal, în măsura în care se impune acest lucru. 

În cazul în care voi dori să-mi retrag/modific consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către Organizația Salvați Copiii, caz în care datele mele vor fi șterse, voi transmite o cerere scrisă în acest 
sens la adresa: București, str Intrarea Ștefan Furtună, nr 3, sector 1 sau prin email la 
secretariat@salvaticopiii.ro.  

Data:      Numele şi prenume: 

Semnătura: 

mailto:secretariat@salvaticopiii.ro


 

 

   

ACORD PRIVIND INCLUDEREA ÎN PROIECT ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Se va completa de către copilul major. 

Subsemnatul/subsemnata                             , CNP                                      , în calitate de 

participant/ă la activitățile desfășurate de Organizația Salvați Copiii în cadrul Concursului „Școli fără bullying” 

(denumit în continuare Proiect/ul), având ca responsabili privind implementarea proiectului din partea 

Organizației Salvați Copiii pe Mariana Moraru, facilitator programe antibullying: 

Îmi exprim acordul/nu îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, atât al 

subsemnatei/ului cât și ale copilului, de către Organizația Salvați Copiii România, în conditiile respectarii 

dispozițiilor legale în vigoare ce reglementează protecția datelor cu caracter personal, pentru o perioadă de 

3 ani, având în vedere scopul derulării proiectului.  

De asemenea, îmi exprim acordul/nu îmi exprim acordul în ceea ce privește utilizarea imaginii și a vocii 

acestuia în diverse materiale realizate, în format tradițional sau digital, de către Salvați Copiii, cu respectarea 

obiectivelor și misiunii organizației, fără a afecta imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viaţă 

intimă, privată şi familială, cu respectarea prevederilor legale ce reglementeaza protectia datelor cu caracter 

personal. 

Având în vedere mediatizarea evenimentelor desfășurate de Organizația Salvați Copiii, în presa scrisă și 

audiovizuală, care poate prelua diferite aspecte derulate pe parcursul desfășurării proiectului și le poate 

transmite integral sau parțial, live, în mediul offline și online, îmi exprim acordul/nu îmi exprim acordul în 

ceea ce privește utilizarea imaginii și a vocii copilului meu. 

Declar că nu am şi nu voi emite în viitor nici o pretenţie financiară sau materială, sub nici o formă, faţă de 

Organizaţia Salvaţi Copiii sau faţă de terţi, legată de acest acord, având în vedere că am luat la cunoștință 

faptul că fotografiile sau filmările nu vor fi folosite în scopuri comerciale. 

Am luat la cunoștință de următoarele drepturi, conform Regulamentului european: 

- dreptul de a primi detalii privind identitatea şi datele de contact ale persoanei responsabile cu 

operarea datelor de contact din proiect;  

- dreptul de a avea acces in orice moment la detalii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele 

mele și ale copilului meu; 

- dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Salvați Copiii a datelor cu caracter 

personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; 

- dreptul de a mă opune ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scop de marketing; 

- dreptul de a mă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal, în măsura în care se impune acest lucru. 

În cazul în care voi dori să-mi retrag/modific consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

de către Organizația Salvați Copiii, caz în care datele mele vor fi șterse, voi transmite o cerere scrisă în acest 

sens la adresa: București, str Intrarea Ștefan Furtună, nr 3, sector 1 sau prin email la 

secretariat@salvaticopiii.ro.  

Data:      Numele şi prenume:  

Semnătura:  

mailto:secretariat@salvaticopiii.ro

