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MINISTERUL 
EDUCATIEI , 

NAŢIONALE 

În atenţia directorilor tuturor unităţilor şcolare din Craiova şi judeţ 

Prin prezenta vă comunicăm în anexă Adresa M.E.C.T.S. nr. 118/cs/15.02.2013 referitoare la 

necesitatea asigurării drepturilor copilului în România şi a prevenirii oricăror forme de abuz. 

Aveţi obligaţia diseminării acestor informaţii prin afişarea adresei la Joc vizibil şi prelucrarea ei în 

următoarea şedinţă a Consiliului Profesoral din unitatea pe care o conduceţi. 
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CABINET SECRETAR DE STAT 
ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

INISTERUL MUNCII, FAMILIEI, ţ'ROTECŢIEI SOCIALE 
ŞI PERSOANELOR V ÂRSTNICE 

CABINET SECRET AR DE STAT 
POLITICI DE FAMIUE ŞI ASISTENT Ă SOC! A LĂ 
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN/ INSPECTORATUL ŞCOLAR AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

În atentia: INSPECTOR ULUI SCOLAR GENERAL . ' 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 
COPILULUI 

În atenţia: DIRECTORULUI GENERAL 

În contextul necesităţii asigurării respectării drepturilor copilului în România şi a 

prevenirii oricăror forme de abuz asupra copilului, vă solicităm: 

A. respectarea prevederilor următoarelor acte normative care reglementează dreptul la 

protejarea imaginii publice a copilului şi a vieţii sale intime, private şi familiale: 

• Art. 22 alin ( 1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările ulterioare. 

(1) Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi 

familiale. 

(2) Este interzisă orice acţiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau 

dreptul acestuia la viaţă intimă, privată sau familială. 

• Art. 7 alin (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

(1) În unităţile, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi 

formării profesionale sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi 
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orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a 

copiilor şi tinerilor ( ... ). 

• Art. 84 alin (5), (6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar aprobat prin OM nr. 4925/2005 

(5) Personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile 

cu elevii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora. 

(6) Personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să 

afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială·a acestuia. 

• Art. 1 alin 1) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, care iterează 

explicit garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor 

fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal. 

B. întărirea colaborării unităţilor de învăţământ cu DGASPC, aşa cum este reglementată de 

următoarele acte normative: 

• Art. 48 alin (4) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările ulterioare. 

(4) Cadrele didactice au obligaţia de a semnala serviciului public de asistenţă socială sau, 

după caz, direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului cazurile de rele 

tratamente, abuzuri sau de neglijare a copiilor. 

• Prevederile capitolului IV din anexa nr. 1 a HG nr. 49/ 2011 referitoare la 

Managementul de caz în situaţiile de violenţă asupra copilului şi violenţă în familie, 

precum şi ale capitolului VI.l. Informarea/Conştientizarea/Formarea profesioniştilor cu 

privire la aplicarea mecanismelor de monitorizare. 

• Art. 84 alin (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar aprobat prin OM nr. 4925/2005 

(4) Personalul din învăţământ are obligatia să sesizeze, la nevoie', institutiile publice de 

asistenţă socială/educaţională specializată, Direcţia de protectie a copilului, în legătură 

cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului. 

C. diseminarea acestor informaţii şi proceduri tuturor unităţilor din . subordinea 

dumneavoastră, în vederea prelucrării şi asumării responsabilităţilor ce le revin, conform 

domeniului de competenţă şi atribuţiilor specifice. 

DIRECTOR GENERAL DGEÎTPV, 

Liliaria PREOTEASA 

DIRECTOR DPC 
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