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Proiect EducaŃional 
 

Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor şi violenŃei  
asupra copiilor şi tinerilor 

Proiect național de conștientizare, consultare și participare a copiilor și 

tinerilor la prevenirea tuturor formelor de violență exercitate asupra lor   

în familie, școală, comunitate 

 
 
 
Argument 
Într-o societate afectată de o multitudine de probleme de ordin economic, financiar 

sau educaŃional, problematica violenŃei asupra copilului reprezintă un fenomen cu un grad de 
răspândire ce nu poate fi neglijat, a cărui abordare de o manieră complexă şi coordonată va 
trebui să asigure o protecŃie reală şi adecvată a fiecărui copil, indiferent de mediul său de 
provenienŃă. 

Astfel, violenŃa asupra copilului a ajuns să îmbrace un număr mare de forme, care nu 
de puŃine ori, pe fondul absenŃei unei informări adecvate a publicului larg, pot fi trecute cu 
vederea sau nerecunoscute ca reprezentând manifestări menite să aducă atingere integrităŃii 
fizice sau psihice a copilului.  

În conformitate cu prevederile legislaŃiei naŃionale şi internaŃionale în domeniu prin 
violenŃă împotriva copilului se pot înŃelege diversele forme de abuz fizic, verbal, emoŃional, 
sexual, neglijare, exploatare economică/ exploatare prin muncă, exploatare sexuală, răpire 
şi/sau dispariŃie, migraŃie în situaŃii de risc, trafic, violenŃă prin internet ş.a, raportându-se la 
toate mediile cu care copilul se află în relaŃie: familie, instituŃii de învăŃământ, medicale, de 
protecŃie, medii de cercetare a infracŃiunilor şi de reabilitare/ detenŃie, internet, mass-media, 
locuri de muncă, medii sportive, comunitate. 

Statisticile în domeniu arată încă cifre semnificative în ceea ce priveşte numărul de 
cazuri de copii afectaŃi de acest fenomen, Ńinând cont de faptul că aceste forme de rele 
tratamente pot fi produse de către părinŃi sau orice altă persoană aflată în poziŃie de 
răspundere, putere sau în relaŃie de încredere cu copilul, care produc vătămare actuală sau 
potenŃială asupra sănătăŃii acestuia şi îi pun în pericol viaŃa, dezvoltarea, demnitatea şi 
moralitatea. 

Pagină web: www.ficeromania.wix.com/ficeromania 
E-mail: ficeromania@hotmail.com 
fice.romania@yahoo.com 

FEDERAłIA INTERNAłIONALĂ A COMUNITĂłILOR 
EDUCATIVE 

-SECłIUNEA ROMÂNIA 
ONG – UNESCO / UNICEF / CONSILIUL EUROPEI 

Str. Banul Udrea4, bl. G8, sc. 1, ap. 16, 
Sector 3, Bucureşti – ROMÂNIA 
Cod Poştal : 74292 
Tel/Fax: (004021) 330.08.12 ;   0722.46.46.38 
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Date statistice: 
SituaŃii de abuz, neglijare, exploatare a copilului 

la data de 31.12.201512 
Distribuția după forma de abuz/neglijare 

Cazuri de abuz, neglijare, exploatare (cumulat de la 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015)  

Cazuri de: Total 
Cazuri 

Urban Rural Număr de 
copii 

rămaşi în 
familie (cu 
servicii 
oferite) 

Număr de 
copii pentru 
care directorul 
DGASPC a 
dispus 

plasamentul în 
regim de 
urgenŃă 

Număr de copii 
pentru care 
instanŃa a 
dispus 

plasamentul în 
regim de 
urgenŃă, cu 
ordonanŃă 
preşedinŃială, 
iar DGASPC 
oferă servicii 

Număr de 
cazuri pentru 
care s-a iniŃiat 
urmărirea 
penală a 
agresorului 

a) Abuz  fizic 1164 550 614 933 201 18 146 

b) Abuz emoŃional 1740 929 811 1554 186 0 17 

c) Abuz sexual 594 202 392 505 86 1 206 

d) Neglijare 9625 4050 5575 6434 2449 250 127 

e) Exploatare prin 
muncă 

214 132 82 
184 30 0 12 

 f) Exploatare 
sexuală 46 34 12 

43 3 0 32 

g) Exploatare pentru 
comitere infracŃiuni 163 73 90 

156 6 1 57 

Total  13546 5970 7576 9809 2961 270 597 

 
Distribuția după locul producerii abuzului/neglijării 

 
Cazuri de: Familie La AMP 

(asistent 
maternal 

profesionist) 

Servicii 
rezidenŃiale 

UnităŃi de 
învăŃământ 

Alte 
instituŃii 

Alte locaŃii 

a) Abuz  fizic 1009 14 59 28 6 48 

b) Abuz emoŃional 1673 6 1 24 1 35 

c) Abuz sexual 322 3 9 12 3 245 

d) Neglijare 9400 13 23 14 32 143 

e) Exploatare prin 
muncă 

135 2 6 0 0 71 

 f) Exploatare 
sexuală 

10 0 3 0 0 33 

g) Exploatare pentru 
comitere infracŃiuni 

67 0 0 0 0 96 

Total 13546 12616 38 101 78 42 671 

 

                                                 
 
22 Sursa: Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului şi AdopŃie, descărcat la data de 12.09.2016 
de la http://www.copii.ro/statistici 
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Distribuția pe grupe de vârstă 

 
 DistribuŃia pe grupe de vârstă 

Cazuri de: <1 an 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani >18 ani 

a) Abuz  fizic 26 71 186 206 353 303 19 

b) Abuz emoŃional 51 165 470 387 394 268 5 

c) Abuz sexual 1 7 43 84 182 276 1 

d) Neglijare 929 1052 2082 1797 2037 1704 24 

e) Exploatare prin 
muncă 

4 14 30 45 77 43 1 

 f) Exploatare sexuală 0 0 0 1 15 26 4 

g) Exploatare pentru 
comitere infracŃiuni 5 6 16 20 48 68 0 

Total    13546 1016 1315 2827 2540 3106 2688 54 

 

Distribuția după sexul victimelor 

        DistribuŃia pe sexe  

 Cazuri de:      Masculin     Feminin   Total 

a) Abuz  fizic 579 585 1164 

b) Abuz emoŃional 856 884 1740 

c) Abuz sexual 138 456 594 

d) Neglijare 4997 4628 9625 

e) Exploatare prin muncă 111 103 214 

 f) Exploatare sexuală 10 36 46 

g) Exploatare pentru comitere infracŃiuni 
109 54 163 

Total  6800 6746 13546 

 
Familia este grupul social cu rol vital în asigurarea îngrijirii, protecŃiei şi educaŃiei 

copilului, este mediul esenŃial care poate influenŃa dezvoltarea şi destinul acestuia.  

În ajutorul familiei, sau în situaŃiile în care aceasta nu poate, pe o perioadă mai mare 
sau mai mică de timp, să asigure condiŃiile optime de suport al copilului, şcoala şi 
comunitatea sunt chemate să suplinească rolul educaŃional al acesteia, astfel încât copilul să 
se dezvolte firesc. 

Federația Internațională a Comunităților Educative, secțiunea România (FICE 
Romania), organizație profesională non-guvernamentală, non-profit, afiliată ECOSOC 
(Consiliul Economic și Social al Uniunii Europene) și UNICEF, activează din anul 1990 în 
domeniul promovării drepturilor copilului, inclusiv al accesului la o educație adecvată a 
copiilor din toate mediile sociale și din toate zonele României. 

În calitate de promotor și susținător al promovării și respectării drepturilor copiilor 
din România, începând cu anul școlar 2012-2013, FICE România a creat cadrul de participare 
a copiilor și tinerilor din școli, centre de plasament, a specialiștilor în educație, sănătate, 
protecția copilului, etc. la amplul proces de conștientizare, consultare, colaborare și 
participare inițiat de FundaŃia Summitul Femeilor Lumii (World Women Summit Fundation), 
Geneva. 

 Începând cu anul 2011, FundaŃia Summitul Femeilor Lumii, partenerul FICE România în 
direcția prevenirii oricăror forme de abuz sau neglijare a copilului, a stabilit cadrul acțional al 
acestei ample campanii, propunând teme care, cel puțin în România, au avut un impact deosebit 
asupra populației școlare, cadrelor didactice, celorlalți specialiști în domeniul educației. 
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 Astfel, temele abordate până în acest an au fost: 
- în 2011 – Pedepsirea corporală a copilului; 
- în 2012 – Implicarea copiilor în conflicte armate; 
- în 2013 – Pornografia infantilă; 
- în 2014 – Adicțiile și consumul de substanțe ilicite în rândul copiilor și tinerilor;  
- în 2015 – Bullying-ul și hărțuirea în mediul școlar. 

Anul acesta, tema campaniei este malnutriția în rândul copiilor, cu accent (în România) 
pe obezitate și abordarea unui stil de viață sănătos în rândul copiilor și tinerilor. 

Următoarele teme ale campaniei vor fi: 
- Abuzul sexual asupra copilului; 
- Neglijarea; 
- Munca/exploatarea copilului; 
- Traficul în rândul copiilor și tinerilor; 
- Copiii străzii; 
- Discriminarea bazată pe criterii de sănătate (HIV-SIDA, ADHD, alte forme de patologii); 
- Pericolele comunicării virtuale; 
- Justiția pentru minori, 

la care se pot adăuga teme de interes specific pentru copiii și mediul școlar din România, în 
funcție de caracteristicile socio-economice și culturale ale țării noastre (copiii cu părinți plecați 
la muncă în străinătate, proliferarea actelor cu caracter penal comise de copii care nu au 
răspundere penală, discrimarea copiilor pe criterii etnice, etc.). 

 LegislaŃie în vigoare (în România): 
� Legea EducaŃiei NaŃionale, Legea 1/2011;  
� Legea 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată; 
� Hotărârea Guvernului nr. 49 /2011 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind 

prevenirea şi  intervenŃia în echipă multidisciplinară şi în reŃea în situaŃiile de 

violenŃă asupra copilului şi violenŃă în familie şi a Metodologiei de intervenŃie 

multidisciplinară şi interinstituŃională privind copiii exploataŃi  şi aflaŃi în situaŃii 

de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum 

şi copiii români migranŃi victime ale altor forme de violenŃă pe teritoriul altor state 

 Scopul proiectului (campaniilor) 
Proiectul îşi propune să pregătească copiii, părinŃii şi cadrele didactice să recunoască 

formele de abuz (inclusiv prin intermediul comunicării online) şi neglijare, trafic de persoane, 
consum de droguri sau alte substanŃe ilicite, etc. şi să intervină, alături de alŃi specialişti în 
educaŃie şi sprijinirea copiilor (psihologi, medici, asistenŃi sociali, sociologi, etc.) în 
prevenirea acestor forme de atentare la viaŃa, siguranŃa şi securitatea copiilor, să adune 
opiniile cadrelor didactice şi ale altor specialişti în forme ştiinŃifice care ulterior să genereze o 
serie de propuneri adresate autorităŃilor şi decidenŃilor în domeniul educaŃiei, a protecŃiei 
copilului şi familiei. 

De asemenea, constituie un bun prilej stimularea creativităŃii inovatoare, dezvoltarea 
parteneriatelor în vederea realizării proiectelor şi programelor europene. 

               Obiective 
� Formarea continuă a cadrelor didactice pentru integrarea eficientă a învăŃământului 

românesc în context european şi pentru înŃelegerea particularităŃilor psiho-sociale ale 
copiilor/educabililor; 

� Dezvoltarea de strategii la nivelul şcolilor pentru prevenirea abuzurilor asupra 
copiilor; 

� Dezvoltarea de parteneriate active care să vizeze realizarea de acŃiuni de prevenire 
a abuzurilor şi neglijării copiilor; 

� Formarea unei atitudini suportive, la nivel de comunitate (şcolară, educaŃională, 
socială) faŃă de copiii care au suferit diverse forme de abuz sau neglijare, care au unul sau 
ambii părinți la muncă în  străinătate, care au experimentat forme de trafic sau consum de 
substanŃe ilicite, etc.; 
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� Favorizarea comunicării reale, asertive între copii şi cadre didactice, în scopul 
identificării timpurii a formelor de abuz sau neglijare la care sunt supuşi aceştia; 

� Favorizarea exprimării artistice a copiilor (prin desene, colaje, eseuri, compuneri, 
teatru-forum, etc.) în domenii sensibile ale realităŃii sociale (consum de droguri şi alte 
substanŃe ilicite, trafic de persoane, abuz sau neglijare, plecarea părinților la muncă în 
străinătate, etc.). 

  Durata proiectului/campaniei 
  Campania 19 Days se va desfăşura anual, în perioada 1-19 noiembrie, reperele 
temporale ale manifestării didactico-ştiinŃifice fiind generate de două date semnificative în 
abordarea holistică a prevenirii abuzurilor asupra copiilor, 19 Noiembrie fiind declarată Ziua 
internaŃională de prevenire a abuzului asupra copilului iar 20 Noiembrie fiind Ziua 
internațională a drepturilor copilului. 

 
Aplicant 

FICE România, cu sediul în București, str. Banul Udrea 4, bl. G8, sc. 1, ap. 16, Sector 3, 
Bucureşti, cod 74292, e-mail: fice.romania@yahoo.com, tel/fax: +40213300812, mobil 0722 
464638. 

 

Parteneri interni 

� Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;  
� Agenția Națională Antidrog; 
� Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane; 
� Ministerul Sănătății (Institutul NaŃional de Sănătate Publică) 
� Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (prin 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție); 
� Revista ”Tribuna Învățământului”   

Parteneri internaŃionali 
� World Women Summit Fundation, Geneva 

Coordonatori  campanie 

� Prof. Toma Mareș, președintele FICE România; 
� Prof. univ. dr. Sorin Ivan, decan, Facultatea de Științe sociale și politice, 

Universitatea Titu Maiorescu, București;  
� Prof. univ. dr. Ioan Neacșu, Facultatea de Psihologie și științele educației, 

Universitatea din București; 
� Sociolog Dr. Eugen Simion, președinte filiala Neamț a FICE România, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului NeamŃ, Școala 
Postliceală Sanitară Piatra Neamț 

Comitet de organizare 
� Prof. Ionel Armeanu-Ştefănică, director general DGASPC Vaslui;  
� Prof. Liliana Simion, Şcoala Gimnazială Nr. 8 Piatra NeamŃ; 
�  

Grup Ńintă 
� cadre didactice din învăŃământul preuniversitar, psihologi, medici, asistenŃi 

sociali; 
� copii din învǎŃǎmântul preuniversitar (preşcolar, primar, gimnazial, liceal) 

     Desfășurarea campaniilor anuale 
  În fiecare an, în perioada iulie-septembrie, FundaŃia Summitul Femeilor Lumii (World 
Women Summit Fundation, Geneva) transmite către FICE România kit-ul de prezentare a 
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campaniei, care conține recomandări pentru derularea unor acțiuni specifice, extrase din articole 
științifice, modele de logo-uri care se pot folosi în producțiile grafice sau artistice ale copiilor. 
 FICE România prelucrează aceste ghiduri orientative și le transmite filialelor FICE din 
țară și inspectoratelor școlare pentru a fi făcute cunoscute unităților școlare iar cele care doresc 
să se înscrie în campanie completează fișa de înscriere (prevăzută în anexă) și o transmit către 
comitetul de organizare al Campaniei 19 Zile din cadrul FICE România împreună cu un 
program al acțiunilor cu care doresc să se înscrie în campanie (producții ale copiilor, 
simpozione, mese rotunde, dezbateri locale sau regionale, utilizarea resurselor media locale, 
etc). 
 Pe măsură ce activitățile se derulează (în perioada 1-19 noiembrie), se transmit către 
comitetul de organizare informații cu privire la desfășurarea acestora (fotografii de la 
acțiuni, filmulețe sau spoturi de prevenire, fotografii ale ”colțurilor”/panourilor cu lucrările 
copiilor expuse în școală, texte ale unor declarații de presă, articole din ziare, etc.) care se 
postează pe platforma special concepută de către WWSF și FICE România și care vor 
constitui și elementele de bază ale raportelor de țară care vor fi întocmite și transmise către 
Geneva. După încheierea fiecărei campanii 19 Zile, FundaŃia Summitul Femeilor Lumii 
publică Raportul global al campaniei pe pagina specifică a acesteia 
(http://19days.woman.ch/index.php/en/global-reports). 
  
 Precizăm că în Campania 19 Zile 2015 (dedicată bullying-ului și hărțuirii în mediul 
școlar) au participat peste 360 de unități școlare, 150000 copii și 6300 specialiști (cadre 
didactice, psihologi, medici, sociologi, polițiști, etc.)  

Rezultatele manifestării ştiinŃifice precum şi creaŃiile artistice ale copiilor vor fi 
popularizate şi pe site-ul FederaŃiei InternaŃionale a ComunităŃilor Educative, FICE România, 
în revista Tribuna ÎnvăŃământului şi/sau în media locală. 

Argument/repere orientative pentru Campania 2016 
 

Campanie de informare cu privire la riscurile de sănătate pe termen lung 

ale obezității infantile 
 

Dacă ne gândim la țările din  Africa, unde foametea afecteaza unul din șase locuitori, 
și țările dezvoltate din Europa, unde aproape o treime din hrană ajunge să fie aruncată, vom 
înțelege mai ușor necesitatea unei campanii de informare cu privire la riscurile de sănătate pe 
termen lung pe care obezitatea infantilă le presupune. 

În 2012, România se situa pe locul 3 în Europa, în clasamentul supraponderalilor. În 
ceea ce privește creșterea alarmantă a cazurilor de obezitate infantilă, care îngrijorează cel 
mai mult, unii dau vina pe alimentaŃia nesănătoasă, alŃii pe lipsa de mişcare, iar unii spun că 
este o boală care se moşteneşte. 

NutriŃioniştii atrag atenŃia că obezitatea la o vârstă fragedă poate duce la boli cardio-
vasculare, artroze, diabet sau diferite forme de cancer la maturitate. Singura soluŃie în tratarea 
obezităŃii infantile în cazul copiilor fără probleme endocrine este, în opinia specialiştilor, 
echilibrul: o alimentaŃie sănătoasă, în care să se respecte principiile calorice, combinată cu 
multe exerciŃii fizice. 

Obezitatea infantilă este cauzată de un program de viaŃă incorect. PărinŃii, foarte 
ocupaŃi cu serviciul, nu le oferă copiilor un program de viaŃă sănătos, însă sunt mulŃi adulŃi 
care nu cunosc normele de conduită pentru o viaŃă sănătoasă: pentru ei, un copil sănătos este 
un copil gras. 

Din acest punct de vedere, se dovedește că mediul familial în România nu este un 
exemplu bun pentru copii. Cei mici nu au discernământul de a alege ceea ce este sănătos, 
aşadar ei tind să devină dependenŃi de alimente sărace în nutrienŃi esenŃiali. În ultimii 8 ani, 
statisticile arată că numărul copiilor obezi din Ńara noastră s-a dublat, ajungându-se la peste 
12.000 de cazuri aflate în actele medicilor. Cei mai mulŃi, adică aproape 11.000, provin din 
mediul urban. Copiii care locuiesc în oraşe mari tind să aibă o greutate mai mare decât cei 
care locuiesc în oraşe mici sau în regiunile rurale. Acest trend pare să aibă legătură cu 
prezenŃa, în metropole şi oraşe mari, a unui număr ridicat de restaurante fast-food. Cercetări 
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științifice recente au arătat că nutriția copiilor mici are consecințe pe termen lung și joacă un 
rol important în prevenirea anumitor boli cronice, odată ajunși la maturitate. În plus, 
deficiențele de micronutrienți, în special deficiența de fier sunt asociate cu o dezvoltare 
psihomotorie întârziată și dificultăți în abilitățile de învățare (afectarea funcției cognitive). 

Pe de altă parte, foarte mulŃi stau în faŃa calculatorului şi în faŃa televizorului şi, de ce 
să nu fim sinceri, în faŃa caietului de teme (pentru că temele sunt foarte multe!) şi atunci le 
rămâne puŃin timp pentru mişcare. 

Şi profesorii se plâng că în sălile de sport ajung tot mai puŃini copii.  
Obezitatea este o boală endocrină, nutriŃională şi metabolică, ce se caracterizează 

printr-un indice de masă corporală mai mare de 25. Datele oferite de Institutul de 
Endocrinologie C. I. Parhon București cu privire la români sunt de-a dreptul îngrijorătoare: 1 
român din 4 suferă de obezitate, proporŃia fiind de 30% dintre femei şi 20% dintre bărbaŃi. În 
cazul copiilor români, peste 40% dintre aceştia sunt supraponderali. 

Cauzele obezităŃii sunt complexe şi includ factori biologici şi genetici, 
comportamentali şi culturali. La bază, obezitatea apare atunci când o persoană mănâncă mai 
multe calorii decât arde.  

În ceea ce priveşte factorii genetici, obezitatea depinde de un istoric familial de 
obezitate. Dacă un părinte este obez, există o şansă de 50% ca şi copiiii săi să devină obezi.  

Dacă ambii părinŃi sunt obezi, copilul are o şansă de 80% să fie obez. 
Factorii biologici care determină obezitatea sunt bolile medicale endocrine sau 

neurologice şi medicaŃia de tip steroizi sau medicaŃia antipsihotică. Deşi există anumite 
afecŃiuni medicale care produc obezitatea, mai puŃin de 1% dintre cazurile de obezitate sunt 
cauzate de probleme fizice. 

Factorii psihologici includ evenimente de viaŃă stresante, stima de sine scăzută, 
problemele cu familia şi colegii, precum şi depresia sau alte probleme emoŃionale. Indivizii 
supraponderali afirmă deseori că tind să mănânce mai mult atunci când sunt tensionaŃi sau 
anxioşi. Deseori, pe fondul stresului sau anxietăŃii ridicate persoanele mănâncă mai mult 
decât într-o situaŃie în care anxietatea este redusă. La persoanele obeze, orice tip de emoŃie 
pare să mărească consumul de alimente. 

Printre factorii ce Ńin de stilul de viaŃă se numără obiceiurile alimentare proaste, 
mâncatul în exces şi lipsa exerciŃiului fizic.  

Activități și intervenții orientative propuse pentru realizarea Campaniei 2016 

Pentru designul activităților componente ale campaniei propuse pentru 2016, am 
pornit de la analiza următorilor factori: 

- consecințele de ordin metabolic ale obezității la copii și adolescenți care, netratată, 
afectează negativ și viața viitorului adult, nu doar în plan personal, ci și profesional; 

- tulburările hormonale cauzate de o alimentație necorespunzatoare a copiilor și 
incidența crescută a instalării precoce a pubertății; 

- necesitatea ca părinții să supravegheze cu atenție alimentația copiilor și să ofere 
acestora o dietă echilibrată și diversificată, dar, în acelașiii timp, să se asigure că 
aceștia își petrec suficient timp și cu activități fizice; 

- importanța identificării unor soluții la nivel mondial pentru unul dintre cele mai grave 
fenomene contemporane, cel al sărăciei și subnutriției, care afectează unul din nouă 
locuitori ai planetei 

Activitățile propuse sunt grupate pe teme de interes și impact preconizat: 
- ”Mănânc, deci gândesc!” - activități creative destinate să protejeze copiii și 

adolescenții de marketingul de pradă al fast-food-ului în compensare cu creșterea de 
opțiuni de alimente sănătoase: 

� concurs de reclame făcute de copii/adolescenți pentru promovarea 
mâncării sănătoase și vitaminizată; 

� compediu de rețete ale bunicilor; 
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� întâlniri ale elevilor, părinților și profesorilor cu nutriționiști și 
endocrinologi; 

- ”Maratonul sănătății” - activități sportive propuse de copii și adolescenți și 
coordonate de sportivi de performanță din rândul elevilor, profesori de sport și 
antrenori: 

� jogging, gimnastică și mișcări de aerobic în parcuri (sau spații închise, 
în funcție de starea vremii) 

� organizarea de întâlniri cu sportivi performeri de vârstă școlară și 
seniori 

- ”Sunt dependent de sănătate!” - activități de identificare și promovare a activităților 
care nu presupun necesitatea calculatorului, tabletei, telefonului, etc. 

� redescoperirea jocurilor de grup și de societate 
� cercetare-experiment: O săptămână fără gadget-uri! 

 
 
 Precizări organizatorice 

Înscrierile pentru campanie se vor face până la data de 31 octombrie a fiecărui an, 
inclusiv 2016, pe baza formularului de  înscriere, prezentat în anexă, care va fi expediat pe 
adresa de e-mail a FICE România (fice.romania@yahoo.com, ficeromania@hotmail.com) sau 
pe adresa poștală a Comitetului de campanie (București, str. Valerian Prescurea, nr. 7, sector 
4, cod 74292). 

 Persoane de contact: 

Toma Mareș, e-mail: fice.romania@yahoo.com, ficeromania@hotmail.com,             
tel. 0722 464638, Eugen Simion, e-mail: eugen10simion@yahoo.com, tel. 0733 083336. 

Taxa de participare 
Nu se percep taxe de participare la campanie. 
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Anexa 

 
 

Fişa de înscriere 
 
 

Proiect EducaŃional 
 

Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor şi violenŃei  
asupra copiilor şi tinerilor 

 
 

 
Numele şi prenumele ................................................................................................................. 
Domiciliul: Str. .................................... nr. ..... bloc.....scara......ap............ cod poştal .............. 
Localitatea ...........................................................judeŃ/sector...................................................... 
Telefon: fix/mobil .........................................E-mail:……………………………………........... 
Adresa şcolii/instituŃiei ……………………................................................................................ 
Telefon ..........................................................E-mail:…………………………………............... 
Localitatea ...........................................................judeŃ/sector...................................................... 
 

Scurtă descriere a acțiunilor propuse 
 ..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 
 
Dorim să primim diploma/certificatul de participare pe adresa………………………….. 
……………………………………………………………………………………….................. 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Data: ......................     Semnătura................................. 
 
 
 
 
Fişele de înscriere vor fi completate şi semnate se vor trimite în format electronic scan 
(nume.pdf) până la data de 25.10.2016. 


