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1. INFORMAȚII GENERALE

Beneficiar

Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală

Titlul proiectului

„Împreună învingem violența bazată pe gen”

Nr. contract

RO2020/ACF_A5_MM_20

Linia de finanțare

Programul Active Citizens Fund România

Denumirea contractului de achiziție

Obiectul contractului de achiziție

Cod CPV

Achiziție fabricare boardgames –
A5
Achiziție fabricare boardgames –
A5
37524200-9 Jocuri de masa - Board games

Asociația Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală, cu sediul în București, Calea 13 Septembrie
nr. 85, bl. 77C, etaj 8, ap.74, sector 5, intenționează să achiziționeze fabricare boargames – A5
necesare pentru derularea și implementarea proiectului „Împreună învingem violența bazată pe gen”,
nr. contract RO2020/ACF_A5_MM_20.
Procedura aplicată
Atribuirea contractului de servicii se va realiza prin Selecție de oferte, în conformitate cu prevederile
Anexei 6 – Reguli pentru realizarea achizițiilor și ale Ghidului pentru realizarea achizițiilor în cadrul
Active Citizens Fund România.
Obiectivul contractului de achiziție
Achiziția de fabricare board games – A5, necesară pentru derularea și implementarea Proiectului
„Împreună învingem violența bazată pe gen”, nr. contract RO2020/ACF_A5_MM_20.
Documente de calificare / eligibilitate:
Situația personală a candidatului/ofertantului
DECLARAŢIE privind conflictul de interese
Persoanele cu funcții de decizie în cadrul
proiectului / prezentei proceduri sunt:
Brumariu Gabriel– director general
Nicolae Radu– manager proiect
Mihaela Istrate – responsabil financiar

Se solicită prezentarea declarației privind conflictul
de interese, prin completarea Formularului nr. 1

Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)

Certificat unic de înregistrare (CUI)

Se solicită copie a Certificatului unic de
înregistrare cu mențiunea “conform cu originalul”.
Se solicită copie a Certificatului constatator cu
mențiunea “conform cu originalul”, care să ateste
Certificat constatator emis de Oficiul că ofertantul este abilitat să desfășoare activități
Registrului Comerțului
similare celor care fac obiectul prezentei proceduri
de achiziție (certificatul să fie emis cu cel mult 30
de zile calendaristice înainte de data limită a
depunerii ofertei).
Documentele de calificare sunt obligatorii. Dacă ofertanții nu depun unul sau mai multe
documente de calificare, oferta este declarată neconformă și nu trece în etapa de evaluare a
ofertei tehnice, respectiv financiare.
Criteriul de atribuire: cel mai scăzut preț
Compararea ofertelor se va face în funcție de următoarele criterii:.
Ofertele vor fi clasificate în ordinea crescătoare a pretului ofertat.
Ofertanții vor prezenta propunerea tehnică în cadrul căreia vor descrie modul de realizare al lucrarilor,
astfel încât să ofere o imagine clară asupra rezultatului final al serviciilor care fac obiectul prezentei
proceduri de achiziție.
Va fi eliminată din procesul de selecție și se va respinge oferta care:
●

Nu respectă cerințele minime solicitate

●

Constituie o alternativă la prevederile prezentei documentații

●

Prețul ofertei prezentate depășește valoarea estimată totală a achiziției sau prețul unitar ofertat
depășește valoarea estimată per fiecare tip de serviciu în parte.

●

Prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, iar justificările
primite nu au fost concludente pentru a se putea asigura îndeplinirea contractului la parametri
cantitativi și calificativi solicitați

●

Nu satisface în mod corespunzător cerințele prezentei documentații

●

Conține propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod vizibil dezavantajoase
pentru achizitor

●

Nu descrie pentru fiecare cerință din prezenta documentație modul de îndeplinire al acesteia.

●

Ofertantul care nu-si asumă livrarea în termenul solicitat prin prezenta invitație de participare.

Prezentarea ofertei
●

Oferta va fi prezentată în limba română.

●

Nu se acceptă ajustarea prețului contractului, decât dacă intervin modificări la nivel național ale
Codului Fiscal cu privire la cota TVA aplicată lucrărilor solicitate prin prezenta procedură de
achiziție.

●

Ofertantul trebuie să prezinte oferta financiară astfel încât să ofere toate informațiile cu privire
la preț. Prețurile vor fi exprimate în lei, cu evidențierea separată a TVA-ului. Se va prezenta
Formularul de ofertă financiară (Formularul nr. 2) și Anexa la oferta financiară (Formularul nr.
3). Prezentarea formularelor solicitate este obligatorie. Lipsa lor duce la considerarea ofertei
ca fiind neconformă.

●

Propunerea tehnică trebuie să cuprindă în mod obligatoriu descrierea lucrărilor ofertate astfel
încât să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice solicitate de
achizitor. Cerințele tehnice prevăzute de prezenta procedură de achiziție sunt minime și
obligatorii. Neîndeplinirea oricărei cerințe solicitate de achizitor prin prezenta, conduce la
considerarea ofertei ca fiind neconformă și la respingerea ei.

●

Ofertantul trebuie să depună oferta în format electronic prin transmitere către următoarea
adresă de e-mail: sediu@secs.ro

Condiții de participare și ofertare:
●

●
●

●
●
●
●
●

●

●

Tip procedură: Selecție de oferte, în conformitate cu prevederile Anexei 6 – Reguli pentru
realizarea achizițiilor și ale Ghidului pentru realizarea achizițiilor în cadrul Active Citizens Fund
România
Tip contract: furnizare bunuri
Durata contractului: contractul va fi valabil de la data semnării lui de către ambele părți, până
la data de 31.12.2022 cu posibilitate de prelungire dacă perioada de implementare a proiectului
va fi prelungită.
Perioada de valabilitate a ofertei: 15 zile
Termenul limită de depunere a ofertelor: 10.11.2022 ora locală 11:00.
Criteriu de atribuire: cel mai scăzut preț
Valoare maximă estimată: 73.181,98 lei fără TVA, și tva în sumă de 13.904,58, din care se
decontează în cadrul proiectului 73.181,98 lei fără TVA și 13.904,58 lei tva
Solicitări de clarificări: solicitările de clarificări se vor transmite pe e-mail la adresa
sediu@secs.ro. Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 02.11.2022. Răspunsurile la
clarificări se vor transmite prin e-mail în maxim 2 zile de la primirea solicitării de clarificări.
Căi de atac: Contestația privind atribuirea contractului se va trimite pe e-mail la adresa
sediu@secs.ro sau la sediul achizitorului din București, Calea 13 Septembrie, nr. 85, bl. 77C,
etaj 8, ap.74, sector 5 în termen de 48 ore de la comunicarea rezultatului. Achizitorul urmează
a se pronunța asupra acesteia în termen de maxim 48 ore.
Adresa la care se trimit ofertele: în format electronic prin transmitere către următoarea adresă
de e-mail: sediu@secs.ro .

3. SPECIFICAȚII TEHNICE pentru achiziția de lucrări de renovare, reparație și reamenajare sediu
- A9
● Temei legal:
Atribuirea contractului de lucrări se va realiza prin Selecție de oferte, în conformitate cu
prevederile Anexei 6 – Reguli pentru realizarea achizițiilor și ale Ghidului pentru realizarea
achizițiilor în cadrul Active Citizens Fund România
În conformitate cu art. 9 alin 1 din HG 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

●

Denumirea contractului: furnizare fabricare boardgames necesare pentru derularea și
implementarea Proiectului „Împreună învingem violența bazată pe gen”, nr. contract
RO2020/ACF_A5_MM_20.

●

Categorie contract: furnizare

●

Justificarea achiziției:

Cantitatea

Valoare
estimată
unitară

Valoare
estimată
totală fara
tva

2

3

4

5 (3*4)

800

bucata

91.47

73.181,98

Nr.
crt.

Denumire
produs/serviciu/lucrare

UM

0

1

1.

Realizare/fabricare 1
board game * 800 buc *
22 euro/buc = 17,600
Euro

TOTAL

Descrierea și
detalierea UM

-800 bucati board
games
73.181,98 lei cu fara TVA

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor menționate în
Specificații tehnice. Operatorul economic va prezenta în oferta tehnică toate informațiile și documentele
solicitate în Specificații tehnice, precum și orice alte materiale, schițe sau documente pe care le
consideră necesare. Neabordarea în propunerea tehnică a tuturor aspectelor menționate în
Specificațiile tehnice sau neprezentarea atrage după sine încadrarea propunerii tehnice ca fiind
neconformă.
Denumirea achizitie: furnizare fabricare board games
Durata minimă garanție: 12 luni
Fabricare board games: activitățile ce vor fi realizate
1. Fabricare board games-a5
Instructiunile jocului și imaginile ce vor fi utilizate sunt anexate prezentei documentatii.
Joc - format din
- 1 cutie
- 1 tabla de joc
- 30 de carti de joc color
- 8 fise (coala A4) cu raspunsuri (cele 4 culori);
- 1 fisa cu reguli
- 4 pioni de culori diferite
- 1 zar
datele tehnice:
_Cutie_
Format de incadrare: 595 x 530 mm
Format inchis: 310 x 220 x 50 mm inchis
Nu necesita lipituri, este cu autoformare
Suport: microondul cu spate alb caserat pe o fata cu DCM 150 plastifiat
mat fata
Tipar: 4+0

_Cartonase_ - set de 30 buc.
Format: 10 x 15 cm
Suport: DCM 350
Tipar: 4+4 - grafica diferita intre ele
Finisare: plastifiere mata fata/verso, colturi rotunjite
_Volante Fise_ - set de 9 buc.
Format: A4
Suport: DCM 200
Tipar: 4+4 - difera grafica intre ele
_Tabla de joc_
Format deschis: A3
Format inchis: A4
Suport: mucava de 2mm caserata pe ambele fete cu DCM 150 plastifiat mat
- difera grafica fata/verso
Tipar: 4+0
Mucavaua in format A3 are taietura pe mijloc ca sa se poata plia la A4
Zarul si cei 4 pioni se pun in punguta cu inchidere fermoar ziplock
Finisare finala: toate se baga in cutie

Condiții generale de prestare a lucrărilor:
- Contractul care se încheie stabilește cadrul general de furnizare a bunurilor Rezultatele care trebuie
obținute în urma realizării lucrărilor
800 board games fabricate
.
Durata de execuție a lucrărilor:
Durata propusă pentru finalizarea contractului 31.12.2022 de la data emiterii ordinului de începere al
lucrărilor.
Modalitatea de acceptare a rezultatelor parțiale și finale în cadrul contractului
- Se vor întocmi procese verbale de recepție la livrarea tuturor boardgames-urilor
Finalizarea lucrărilor în cadrul contractului
- La finalul lucrărilor, acestea se vor recepționa în baza unui proces verbal semnat de ambele părți
implicate în contract în termen de 5 zile de la finalizarea activității.
Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării contractului
Pe parcursul execuției, se vor verifica următoarele:
- aspectul și continutul board games-ului

Efectuarea plăților în cadrul contractului
- Factura se va emite si plati dupa finalizarea fabricarii board-games-urilor
După fiecare activitate, prestatorul va întocmi un Proces verbal de recepție a serviciilor prestate.
Achizitorul va confirma prestarea serviciilor în condiții optime prin semnarea acestui proces verbal.
Facturarea:
Facturarea lucrărilor:

Nu se vor face plăți în avans din proiect.
Factura se emite după realizarea celor 800 de board-games-uri și se vor plăti în termen de maxim 30
zile lucrătoare de la data finalizării acestora, pe baza proceselor verbale de recepție, întocmite de
prestator și acceptate de achizitor fără obiecțiuni.
Prestatorul se va asigura de completarea următoarelor documente necesare pentru facturare: Procese
verbale de recepție a bunurilor
Intocmit,
Responsabil financiar,
Istrate Mihaela

3. FORMULARE
Formular nr. 1 - – Declarație privind conflictul de interese – cumpărare directă/selecție de
oferte

OFERTANTUL [antetul ofertantului]
DECLARAŢIE
privind conflictul de interese
Cod proiect: [RO2020/ACF_A5_MM_20]
Denumirea achiziției: Furnizarea/prestarea/execuția [se alege una dintre variante] oferta achiziție
fabricare boardgames – A5] în cadrul proiectului [„Împreună învingem violența bazată pe gen”]
Subsemnatul(a) [nume și prenume], reprezentant legal/împuternicit [se alege una dintre variante] al
[denumirea/numele ofertantului], CUI [se introduce CUI] referitor la procedura [se introduce denumirea
procedurii], declar pe propria răspunde, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta
prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare, că nu există legături între:
● structurile acționariatului/de conducere ale beneficiarului şi ale organizației noastre;
● între membrii comisiei de evaluare/experți cooptați/persoana care realizează achiziția și
organizația noastră;
● organizația noastră/acționariatul nostru nu deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme
participante pentru prezenta achiziție.
Subsemnatul(a) [nume și prenume], declar că voi informa imediat [denumirea beneficiarului] dacă vor
interveni modificări în prezenta declarație.
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
reprezentanții [denumirea beneficiarului] are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiei, orice informaţii suplimentare.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data [introduceți data semnării]
______________
(semnătura autorizată)

Formular nr. 2
OFERTANTUL
....................................
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Domnilor/Doamnelor,
1. Examinand documentatia de atribuire pentru atribuirea contractului de furnizare bunuri……………,
subsemnatul................................. (nume, prenume), in calitate de ............................... (reprezentant/
imputernicit legal/ administrator) al ofertantului .......................... (denumirea/numele ofertantului), ne
oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mentionata mai sus, sa
executam ……………(denumirea lucrarilor), pentru suma de .....………...... (suma in litere si cifre), lei
la care se adauga TVA, reprezentând ....………………………………… (suma in litere si cifre).
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem lucrarile cat
mai
curand posibil dupa primirea ordinului de incepere, sa terminam lucrarile in conformitate cu graficul de
executie anexat, in ……………………………………(perioada în litere si cifre) si in conformitate cu
specificatiile din invitatia de participare.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ____(durata in litere si
cifre)___zile, respectiv pana la data de __(ziua/luna/anul)_____, si ea va ramane obligatorie pentru noi
si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului, aceasta oferta impreuna cu comunicarea transmisa de
dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant
intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
(X) nu depunem oferta alternativa.
6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.
Data…………./............/.................
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

Formular nr. 3
OFERTANTUL
.............................
(denumirea/numele)
Anexa la OFERTA FINANCIARA
Denumire
U.M.
Cantitate
serviciu

Pret unitar
lei fara TVA

Valoare
totala lei
fara TVA

TVA

Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta

Valoare
totala lei cu
TVA

Formular nr. 4 - Model Contract de furnizare

Contract de furnizare
nr.______________data_______________
1. Părţile contractante
.........................................................................
denumirea
achizitorului
adresă
.................................................................. telefon/fax .............................................. număr de
înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie
...............................................................................
reprezentată
prin
..............................................................................................(denumirea
conducătorului),
funcţia............................................... în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
……..............................................…………….....................denumirea operatorului economic
adresă ................................................................. telefon/fax ..............................................
număr de înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont
(trezorerie, bancă) ............................................................................... reprezentată prin
.............................................................................................. (denumirea
conducătorului),
funcţia..................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică
în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci
când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor
rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază,
prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi
distinctă de naţionalitatea furnizorului;
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2020 – Camera
Internaţională de Comerţ (CIC);
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează

greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să să furnizeze şi, după caz, să instaleze şi să întreţină ....................................
..................în perioada/perioadele
(denumirea produselor şi cantităţile)
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului
de furnizare ................................ .
(denumirea produselor)
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al
serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de
........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.

5. Durata contractului
5.1
–
Durata
prezentului
contract
este
la............................................până la ………...............

de

.....…..

luni,

adică

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) specificațiile tehnice;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de îndeplinire a contractului;
d) graficul de plăţi;
e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a
contractului)

7. Obligaţiile principale ale furnizorului

de

7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz, să
instaleze.................................................(denumirea produselor şi cantitatea), produsele definite
în prezentul contract.
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate
în propunerea tehnică.
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin graficul
de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.
7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele
achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini
întocmit de către achizitor.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1
-Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul
convenit în prezentul contract.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de
la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor
legale.
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată).

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ...........zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce
achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp
posibil.
(se va indica un termen cert)

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor)

9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de ............... de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală ..........din plata neefectuată.
(se precizează aceeaşi cotă procentuală prevazută la pct. 9.1 pentru fiecare zi/saptămână de întârziere, pînă la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice

10. Garanţia de bună execuţie a contractului (dacă se solitiă)
10.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data
de.......,.în cuantum de ……., pentru perioada …… .şi oricum înainte de începerea executării
contractului.
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)

10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită
ordinul de începere a contractului, numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii
garanţiei de bună execuţie.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului,
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie .............…… în termen de
......…............. de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.
(se precizează modul de restituire şi termenul)

10.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru
a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a
recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul
contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor
face la destinaţia finală a produselor.
(se precizează destinaţia finală a produselor)

11.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor,
achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are
obligaţia:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă
specificaţiilor lor tehnice.
11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi
limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau
fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.
12. Ambalare şi marcare
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără
limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi
extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării
în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde
este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de
manipulare grea în toate punctele de tranzit.

12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta
strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de către
achizitor)

12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare
protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor,
respectând:
a) datele din graficul de livrare şi
b) termenul comercial stabilit.
13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât
achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului,
descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.
(se precizează documentele care vor însoţi produsele)

13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se
face după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat
al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite
prevederile clauzelor de recepţie produselor.
14.. Asigurări
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de
termenul comercial de livrare convenit.
(se precizează termenul comercial de livrare)

15. Servicii
15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile
accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
15.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu
condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin
contract.
(se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor)

16. Perioada de garanţie acordată produselor
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin
contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu
excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor)
sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii
solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare.
16.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în
propunerea tehnică.
(se precizează perioada de garanţie acordată produselor)

(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi
instalarea acestora la destinaţia finală.
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea
sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor.
Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o
nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului.
(se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a produsului)

16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala
furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate
avea faţă de furnizor prin contract.
17. Ajustarea preţului contractului1
17.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor
furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
17.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită.
(se precizează formula de ajustare)

18. Subcontractanţi2
18.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
18.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate
cu aceştia se constituie în anexe la contract.
18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va
determina schimbarea preţului contractului.
19. Întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele
înscrise în graficul de livrare.
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau
de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util;
modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul
părţilor, prin act adiţional.
19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
furnizorului.
20. Forţa majoră
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

1Clauza
2

se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm
În cazul contractelor care presupun şi servicii accesorii furnizării

20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
21. Soluţionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea contractului.
21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele
judecătoreşti din România.
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

22. Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicări
23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
24. Legea aplicabilă contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două)
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
(se precizează data semnării de către părţi)

Furnizor

Achizitor

Instructiunile jocului și imaginile ce vor fi utilizate sunt anexate prezentei documentatii.

Ce cred ceilalți, ce cred eu?
Un joc care te ajută să reflectezi la ce gândești sau la ce ai de făcut pentru a obține tot ce
este mai bun din relațiile tale.
Descriere pentru tineri 14-20 ani
Relațiile, fie ele cu prietenii, părinții, colegii sau chiar cu persoanele iubite, joacă un rol important
în perioada adolescenței. De aceea ne dorim să vă ajutăm să reflectați la acest mediu relațional,
inclusiv de pe principiul egalității de gen. Atunci când ne întâlnim cu ceilalți este o oportunitate
de a împărtăși ceea ce se întâmplă cu adevărat în jurul nostru și în interiorul nostru, adică să fim
parte a unor relații de prietenie, colegialitate autentice. De asemenea, jucând acest joc aveți șansa
de a împărtăși și afla împreună ceea ce v-a marcat de-a lungul experiențelor de viață, ce v-a
emoționat legat de relații, ce v-a încurcat sau preocupat, unde ați întâlnit bariere legate de
relaționare, fie ca fete, fie ca băieți și cum toate aceste experiențe v-au ajutat să vă maturizați.
Am conceput acest joc pentru a vă ajuta să obțineți în timp tot ce este mai bun din relațiile voastre
de orice tip din adolescență și nu numai, mai ales când este implicată componenta de gen. Vă
invităm să vă puneți unul altuia o serie de întrebări într-o manieră amabilă, dar reflexivă despre
viață, relațiile și mesajele părinților, școlii, comunității, grupurilor din mediul online. Dacă nu
doriți să răspundeți, spuneți ”pas” și așteptați răspunsul altcuiva, rămânând pe loc fără a înainta
pe tablă. Pentru a vă putea bucura de experiența deplină oferită de acest joc vă sugerăm să
răspundeți cât mai sincer și mai clar la întrebări. Jucați acest joc până când unul dintre voi
reușește să ajungă primul la final.
Deși cineva ajunge primul, toți sunteți câștigători, scopul acestui joc nu este doar de a câștiga, ci
și de a vă demonstra că puteți comunica având la bază: capacitatea de a avea încredere în ceilalți
indiferent dacă sunt fete sau băieți, de a dezvălui păreri sincere despre ce înseamnă să îți asumi
roluri ca fată/băiat, ce înseamnă să ajungi martorul unor situații nedorite de violentă bazată pe
gen sau discriminare, cum poți neutraliza unele stereotipuri care îți blochează alegerile personale
etc.
Jocul vă va ajuta să cunoașteți noi fațete ale colegilor, prietenilor, amicilor cu care alegeți să jucați.
Jocul vă va ajuta să descoperiți cine sunteți voi, să aflați lucruri noi despre voi și prietenii voștri,
este un exercițiu atât de autocunoaștere cât și de cunoaștere a celor din jurul vostru.
Acest joc cuprinde un pachet de cartonașe cu întrebări pentru a stimula conexiunea de idei
și opinii pe tema relațiilor în adolescență, a rolurilor sociale ca fete/băieți, violenței bazate
pe gen. Sperăm ca jocul să fie doar un cadru care să faciliteze apropierea ca adolescenți,
care poate să se întâmple cu adevărat, prin comunicarea amabilă dintre voi. Pot să apară
diferite conversații, unele în care sunteți de acord cu ce spune celălalt, altele în care nu
sunteți de acord. Nu uitați ca este doar un joc și că dacă cineva are o opinie diferită, puteți
reflecta 18epresen la motivația voastră sau a celorlalți, la ce aveți în comun și vă apropie
ca adolescenți, nu la 18eprese vă desparte. Dacă doriți, puteți 18epres în timpul jocului o
persoană din rândul adulților cu rol de moderator, neutră, care să păstreze atmosfera de
colaborare și comunicare pe temele propuse. Dacă dezbaterile sunt aprinse, este
recomandat să vă opriți din joc, să reflectați, să cereți sprijinul unui adult, consilier etc și
să reluați discuția când veți fi pregătiți de un dialog 18epresent. Nu vă speriați, este un pas
normal de care veți aveam nevoie ca adulți, nu este un eșec. Acesta este un joc pe cât de
simplu, pe atât de 18epresentan legat de felul în care gândiți, acționați, ce credeți despre
relațiile cu fetele/băieții, prieteniile voastre în școală sau mediul online, relațiile din
familie și din comunitate (parc, stradă, vecinatate, mijloace de transport în comun,
sală/teren de sport, cafenele etc). Discutând între voi veți înțelege că felul în care gândiți
poate avea consecințe care vă schimbă viața. Sperăm să vă ajute să deveniți mai încrezători
în relațiile voastre, să aveți criterii ferme de alegere prin care să spuneți STOP violentei de

orice fel, violenței bazată pe gen față de fete sau băieți, bullying-ului în școală, violenței în
mediul online.
DIN CE ESTE COMPUS JOCUL
1 tabla de joc A3 (pliabilă)
4 pioni de culori diferite
1 Zar
1 fisă cu reguli,
4 fișe pentru dialog (câte o fișă pentru fiecare culoare)
4 fișe cu răspunsuri posibile (câte o fișă pentru fiecare culoare) și recomandări pentru facilitator
30 de carduri/cărți de joc color: 10 cărți de joc cu imagini; 16 cărți de joc cu întrebările (cele 4
culori), 4 cărți de joc pentru dialog (Marta, Matei, Victoria, Victor).
Cardurile de imagini cu situații metaforice pentru dialog acoperă patru categorii întrebări și
simulari de situații posibile prin care poate trece un adolescent în:
•
Comunitate
•
Școală
•
Mediul online
•
Familie
Fisă tehnică ce cuprinde reguli, răspunsuri posibile și recomandări pentru facilitator
1. Participanți: 4 persoane + 1 facilitator/moderator
2. Timp estimativ: 30-40 min
3. Concepte cheie: educaţie pentru egalitate de șanse, mituri și stereotipuri sociale de atribuire a
rolurilor sociale ca fată sau băiat, autocunoaştere, comunicare și climat prietenos, familie, comunitate,
igiena relațională, comunicarea în mediul online, alegeri personale, imagine publică, violență bazată
pe gen etc.
4. De ce să jucăm jocul? Ce ne aduce?
•
•
•
•

Informaţii privind VBG în raport cu specificul vârstei adolescenței (14-20 ani)
Responsabilizare şi asumarea alegerilor personale privind comportamentul ca
adolescenți în mediul școlar, de familie, în comunitate și mediul online
Conştientizarea importanței informării constante din surse autorizate și actualizate
Dezvolatarea abilităților de a dialoga pe teme relaționale în adolescență

5. Pregătirea cadrului pentru derularea jocului (descriere pentru facilitatori)
5.1. Cadrul general
Ce este VBG (violența bazată pe gen) și cum te poți opune acesteia în mediul tău de viață
Prin violență de gen se înțelege fapta de violență direcționată împotriva unei femei sau, după caz,
a unui bărbat, 19epresen de apartenența de sex. Violența de gen împotriva femeilor este violența
care afectează femeile în mod disproporționat. Violența de gen cuprinde, fără a se limita însă la
acestea, următoarele fapte: violența domestică, violența sexuală, mutilarea 19eprese a femeilor,
căsătoria forțată, avortul forțat și sterilizarea forțată, hărțuirea sexuală, traficul de ființe umane
și prostituția forțată. (Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei
și bărbați, art. 4, litera l)
Între VBG și violență împotriva femeilor/fetelor nu există o egalitate 19epresen,
bărbații/băieții putând fi și ei 19epres ale VBG.

Violența psihologică – bullying este acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau
cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, care implică un
dezechilibru de putere, au drept consecință atingerea demnității ori crearea unei 20epresenta de
intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane
sau grup de persoane și vizează 20epres de discriminare și excludere 20epres, care pot fi legate
de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie 20epres sau la o categorie
defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acțiune
sau serie de acțiuni, comportamente ce se desfășoară în unitățile de învățământ și în toate spațiile
destinate educației și formării profesionale. (Ordinul ministrului educației nr. 4.343/2020 din 27
mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1),
art. 56^1 și ale pct. 6^1 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, art. 5(3)
Bullyingul poate fi astfel motivat de apartenența la sex ceea ce îl poate include formele de
manifestare a VBG. În acest sens, responsabilitățile de coordonare a acțiunilor anti-bullying
aparțin în principal școlilor și se realizează în acord cu Ordinul ministrului educației nr.
4.343/2020 din 27 mai 2020. Astfel, la articolul 4 din acest ordin este prevăzut ca la începutul
fiecărui an școlar, instituțiile de învățământ trebuie să întocmească strategii proprii și planuri
de asigurare și menținere a unui climat școlar adecvat pentru prevenirea și combaterea
bullyingului. Articolul 5 instituie obligația ca la nivelul școlilor să fie constituite grupuri de
acțiune antibullying cu rol de prevenire și combatere a fenomenului. Aceste comisii sunt
formate din maximum 10 membri și au în componență: „directorul unității de învățământ,
profesorul consilier școlar, trei cadre didactice formate în problematica violenței, inclusiv
a violenței psihologice – bullying, doi sau mai mulți reprezentanți ai elevilor, un
reprezentant al părinților, reprezentanți ai autorității locale”.
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,
adoptat prin 20eprese nr. 5.447/2020 (ROFUIP), articolul 71(2), spune la litera e) la nivelul
școlilor funcționează comisii permanente pentru prevenirea și eliminarea violenței, a
faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, care
implementează planul 20epresentan privind reducerea fenomenului violenței în mediul
școlar și pot 20epresent elabora 20epresent interne de prevenire a violenței și de
intervenție în situații de violență.
Așadar, dacă ești la școală, adresează-te acestor comisii, află cine face parte din ele, cine te
reprezintă ca elev și cum te poate ajuta!
În comunitate poți apela și 0800500333 – Linie Telefonică NonStop Gratuită pentru a semnala situații
de violență domestică, trafic de persoane, discriminare de gen sau dicriminare multiplă. Acest
serviciu este asigurat 24/24 ore, 7/7 zile. Numărul este apelabil gratuit din orice rețea cu acoperire
națională. Mai multe detalii găsești aici: https://anes.gov.ro/call-center/
De asemenea, poți apela și numărul unic 20epresen 119 destinat raportării cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului, în cadrul programului
guvernamental „Din grija pentru copii”. Numărul 119 este 20epresen din orice rețea fixă sau mobilă
și va fi operat de către consilierii direcțiilor de asistență 20epres și protecția copilului. Apelurile care
semnalează diferite situații care afectează copiii vor putea fi preluate, 24 de ore din 24, de către
consilierii specializați în asistență socială și protecția copilului. În cazul situațiilor anunțate prin 119,
dar pentru care este necesară intervenția imediată a Poliției sau a echipajelor medicale, operatorii
direcțiilor de asistență socială și protecția copilului vor alerta Serviciul de urgență 112. Totodată,
potrivit acestui program, atunci când sunt cazuri de copii dispăruți, Poliția poate utiliza Sistemul de
avertizare RO-ALERT, administrat din punct de vedere tehnic de către STS.
Mai multe detalii găsești aici: https://www.sts.ro/ro/comunicate-de-presa/119-numar-unic-detelefon-la-nivel-national-pentru-cazurile-de-abuz-impotriva-copiilor

Nu ezita să cauți ajutor și îndrumare de la persoanele care te pot ajuta. Orice fel de problema, oricât
de mică este importantă, iar aceste persoane te pot ajuta!
5.2. Pregătirea facilitatorului anterioară jocului și sugestii pentru utilizarea materialului


lecturați materiale relevante despre VBG (vezi definițiile de la puctul 5.1: Cadru general
și actualizați-le permanent (vezi site-ul proiectului)
 în funcție de numărul de participanți și specificul cultural, apreciați și alegeți doar
cartonașele cu întrebări care sunt cele mai potrivite (dintre cele prezentate ca sugestii )
 utilizați variantele care nu se potrivesc în activități individuale sau ca activități
suplimentare în Școala Altfel sau utilizați jocul în variate contexte: tabere, cercuri, săli de
sport în care se întâlnesc adolescenții etc
 pregătiți anterior jocul, pregătiți spațiul pentru a fi prietenos, asezați mobilierul în așa fel
încât să puteți derula cu succes activitatea
5.3. Pregatirea grupului de adolescenți pentru joc (în atenția facilitatorului)




creați o atmosferă cât mai destinsă în grupul de adolescenți (14-20 ani)
explicați ce presupune jocul
faceți o scurtă introducere întreabând participanții ce cunosc despre VBG și le puteți
prezinta pe scurt informații despre acest concept
5.4. Pregătirea participanților: facilitatorul informează participanții despre tema jocului, menționând
conceptele cheie care se vor regăsi pe parcursul jocului. Luați acordul participanților de a discuta și,
mai ales, de a respecta regulile. Spuneți că oricine se poate retrage oricând dacă nu mai dorește să
participe. Facilitatorul prezintă jocul și regulile jocului (lista cu reguli). Facilitatorul solicită permanent
feedback participanților, clarifică dacă sunt întrebări legate de desfășurare.
6. Desfășurarea jocului:
1. CITIȚI REGULILE ȘI OBȚINEȚI ACORDUL TUTUROR DE A LE RESPECTA! Colegul/adultul ales
să joace rolul de facilitator neutru/ moderator, va face trimitere la reguli pe parcursul jocului,
ca un fel de arbitru. Dacă apreciați că pentru a crea un cadru de încredere aveți nevoie de un
adult pentru acest rol de arbitraj, alegeți un adult în care aveți încredere.
2. Rolul facilitatorului este de a se folosi de acest material și de a citi răspunsurile la întrebări în
caz că participanții spun PAS/NU ȘTIU sau dacă apreciază că sensul celor declarate de jucător
poate fi completat. El are rolul de a menține dialogul sau de a opri jocul dacă participanții nu
respectă regulile.
3. Fiecare dintre cei 4 jucători își alege un domeniu dintre cele 4: comunitate, școală, familie,
mediul online
4. Fiecare pune cu fața în jos cartoanele cu întrebări (pachet 1) și cu fața în sus pe cele de dialog
cu o situație potențială (pachet 2). Apoi citește întrebările și ”răspunsurile” sunt sugerate din
ghidul facilitatorului în aria sa/culoarea sa. Când ajunge la finalul drumului cu pionul său,
prezintă concluziile zonei patronate de el ca ”agent al schimbării” pornind de la situația
desenată.
5. Fiecare dă cu zarul și cel care are cel mai mare punctaj începe cursa.
6. Când ajunge pe un câmp marcat pe drum, trage o întrebare la alegere de la cineva care nu e
din cadranul lui. Apoi încearcă să răspundă cât mai sincer.
7. Cel care a pornit cu un pionul din cadranul de unde s-a tras cartea apreciază împreună cu
facilitatorul dacă răspunsul este echilibrat și sincer. Dacă nu, citește facilitatorul răspunsul din
ghid iar jucătorul stă pe loc până la următoarea rundă sau trage o altă întrebare. Cineva poate
alege să nu răspundă la întrebarea pe care a tras-o și atunci spune PAS și stă pe loc o tură de joc.
Atunci răspunsul este citit de facilitator. De asemenea, cineva poate să spună ”NU ȘTIU” și are
dreptul să tragă altă întrebare, răspunzând și acum tot facilitatorul.
8. Cel care ajunge la capătul drumului își prezintă zona sa, zona aleasă ca ”agent de schimbare”.

9. Nu contează neapărat cine ajunge primul sau ultimul, importantă este interacțiunea, reflecția,
timpul petrecut împreună și schimbul de opinii.
10. La final toți vor fi câștigători și ”agenți de schimbare” în comunitatea lor.
7. Cartonașe răspunsuri (1) – sugestii de răspuns când cineva spune PAS, nu știe sau se consideră
că există un răspuns incomplet
ÎNTREBĂRI
1. Ce nu este acceptat
în comunitatea ta
legat de rolurile
fetelor? Dar legat
de rolurile
băieților?

RĂSPUNSURI SUGERATE*
Rolurile noastre, adică 22eprese facem ca fiu/fiică,
mama/22epr, coleg/colegă, prieten/prietenă sau despre
22eprese este permis să facem se învață de la cei din jurul
22eprese, adică dintr-o comunitate. Nu toate prescripțiile de
rol sunt potrivite pentru noi, unele sunt limitative. Ce părere
aveţi despre fata din poză?
Ce ar putea crede cei din jurul ei despre ea? Ei pot crede că nu
este o profesie sau un hobby potrivit pentru o fată, că fetele
trebuie să aibă doar anumite profesii. La fel, pot crede că băieții
ar fi potriviți doar pentru anumite profesii și pentru altele nu sar potrivi. Adevărul este că fiecare, prin autocunoaștere poate
22epres ce I se potrivește. Așteptările voastre sunt la fel de
importante și pot fi limitate de restricțiile rolurilor așa cum
există ele uneori în comunitate și sunt așteptate să fie
performate. De aceea trebuie să gândești bine înainte de
a22eprese un rol sau înainte să apreciezi pe cineva în legătură
cu rolul ales și felul în care îl practică.

2. Ce te-ai gândi să îți
înveți copiii când
vei fi părinte legat
de rolurile
prescrise fetelor
sau băieților?

Etichetele, stereotipurile produse și transmise din generație în
generație ı̑ntăresc părerea despre ce poate face22epree nu
poate face un tânăr/o tânără, părerea despre sine a unui tânăr/
unei tinere până când aceastea devin parte integrantă din
personalitatea/
comportamentul/ imaginea
ei/lui
personală/publică. Etichetele, stereotipurile, pot avea caracter
de ”profeţii” care însă pot limita percepția noastră despre cei
din jur și asupra noastra înșine. De aceea poți22eprese să
reflectezi asupra modului în care modelele pe care le-ai văzut
în comunitate trebuie să meargă mai departe din generație în
generație. Când vei fi părinte sau model pentru cei din
jur22eprese ce crezi că este valoros pentru a nu limita
dezvoltarea, potențialul și creativitatea copilului tău sau a celor
care te urmăresc! Păstrează22epresee l-ar ține în siguranță pe
copilul tău sau l-ar face fericit alături de tine și cei apropiați!
La fel procedează pentru cei care te urmăresc și te iau drept
model!

3. Din experiențele
tale, ce tipare, idei
sau
comportamente
ai22epresentt în
comunitate (parc,
vecinătate, stradă
etc) care le pun pe

Câteodată ne formăm o părere despre ceilalţi foarte repede,
observând modul ı̑n care arată, cum se ı̑mbracă, cum vorbesc
etc. Putem chiar să reacționăm într-un fel care nu e prietenos
numai ca să le facem altora pe plac,22epri ne-am dori altceva.
Este posibil ca22epresee auzim despre fete/femei să nu
reflecteze o realitate, să fie o generalizare (de exemplu: o fată
nu are voie să facă sporturi dure, o fată este delicată, este fără
apărare, nu se poate susține singură etc). De aceea trebuie să fim
mereu atenți la modul cum gândim noi și daca acest lucru

fete/ femei într-o
situație neplăcută?

4. Din experiențele
tale, ce
comportamente
ai23epresentt în
comunitate (parc,
vecinătate, stradă,
sală de sport etc)
care îi pun pe
băieți/ bărbați întro situație
neplăcută?

5. Ce roluri
ai23epresentt că
aveau femeile/
fetele din familia ta
când erai copil? Ce
făceau ele cel mai
des? Tu ce crezi
despre asta?
6.

Ce roluri
ai23epresentt că
aveau bărbații/
băieții din familia
ta cînd erai copil?
Ce făceau ei cel mai
des? Tu ce crezi
despre asta?

7.

Ce li se interzicea
femeilor/ fetelor să
facă în familia ta?
Tu ce crezi despre
asta?
8. Ce li se interzicea
bărbațiilor/
băieților să facă în
familia ta? Tu ce
crezi despre asta?
9. Din punctul tău de
vedere, există ceva

poate afecta modul de relaționare cu fetele/femeile. Important
este să avem răbdarea să ı̑i cunoaștem mai bine pe cei din
jurul23epreseu, să le aflăm poveștile. Să ne gândim la cum
poate o fată să ȋi facă pe ceilalţi să o cunoască mai bine iar
ceilalți să nu o eticheteze doar pentru că este fată?
Câteodată ne formăm o părere despre ceilalţi foarte repede,
observând modul ı̑n care arată, cum se ı̑mbracă, cum vorbesc,
etc. Putem chiar să reacționăm într-un fel care nu e prietenos
numai ca să le facem altora pe plac,23epri ne-am dori să putem
face altceva. Este posibil ca23epresee auzim despre
băieți/bărbați să nu reflecte o realitate, să fie o generalizare (de
exemplu: este permis să faci presiune fiind mai puternic, un băiat
trebuie să facă sporturi dure, să suporte tratamente violente
pentru că altfel nu dovedește că este bărbat etc). De aceea
trebuie să fim mereu atenți la cum gândim noi. Important este
să avem răbdarea să ı̑i cunoaștem mai bine pe cei din
jurul23epreseu, să le aflăm poveștile. Să ne gândim la cum
poate un băiat să ȋi facă pe ceilalţi să îl cunoască mai bine, iar
ceilalți să nu îl eticheteze doar pentru că este băiat? Comportăte cu ceilalți așa cum ai vrea tu să fi tratat”!
Este posibil ca încă de copil să fi făcut diferite observații legat
de ce este permis femeilor în familie. Avem tendința de a
discuta tot timpul cu familia noastră, dar adesea nu
despre23epresee contează cu adevărat–- genul de subiecte
care pun punctul pe I, care23epresentanc un spirit de
autenticitate. Sunt discuții care ne unesc, care ne fac să ne
amintim ce este cu adevărat special în a fi parte a unei familii:
fiecare are o identitate și poate alege să fie sprijinit de către
ceilalți pentru a-și îndeplini adevăratul23epresentl, fie că este
fată, fie că este băiat.
Este posibil ca încă de copil să fi făcut diferite observații legat
de ce este permis bărbaților în familie. Avem tendința de a
discuta tot timpul cu familia noastră, dar adesea nu
despre23epresee contează cu adevărat–- genul de subiecte
care ”pun punctul pe I”, care23epresentanc un spirit de
autenticitate. Sunt discuții care ne unesc, care ne fac să ne
amintim ce este cu adevărat special în a fi parte a unei familii:
fiecare are o identitate și poate23eprese să fie sprijinit de către
ceilalți pentru a-și îndeplini adevăratul23epresentl, fie că este
fată, fie că este băiat.
Dacă ai avea o baghetă magică ce ai vrea sa schimbi legat de
rolurile fetelor sau femeilor din familia ta? În ce roluri crezi că
s-ar potrivi? Ce ai vrea tu să faci pentru ca acest lucru să fie
posibil? Ce bariere crezi că vei întâmpina?
Dacă ai aveo o baghetă magică ce ai vrea sa schimbi legat de
rolurile băieților sau bărbaților din familia ta? În ce roluri
crezi că s-ar potrivi? Ce ai vrea tu să faci pentru ca acest lucru
să fie posibil? Ce bariere crezi că vei întâmpina?
Ce părere aveţi despre băiatul din poză? Ce credeţi că cei din
jurul lui zic despre el?
Chiar dacă au fost momente în care în mediul online ai văzut
că exista o comunicare agresivă adresata unei fete/femei

ce poate fi schimbat
în postările tale în
mediul online legat
de limbajul pe care
îl folosești față de o
fată?

numai pentru că aparțineau acestui gen, este momentul să
spui STOP VBG (violența bazată pe gen). Nu uita că a fi
puternic și apreciat se poate face și altfel decât jignind sau
amenințând. A găsi răbdarea și puterea de autocontrol în
mediul online, este cu adevărat o dovadă de putere.
Dacă ai fost victimă a comunicării agresive în mediul online,
prin auto-cunoastere, dincolo de aparenţe, încercă să vezi cu
ochii minţii cum ești tu cu adevărat. De multe ori mediul online
poate să îți creeze o imagine deformată de așteptările celorlalți.
Deseori, imaginea din ”oglinda online” sau imaginea celorlalţi
în mediul online nu este reală sau nu este aceeași cu cea din
interiorul tău. Ai grijă de tine și de cei dragi în mediul online!
Chiar tu poți fi un ”agent de schimbare” legat de modul de
comunicare.
10. Din punctul tău de
Chiar dacă au fost momente în care în mediul online ai văzut
vedere, există ceva că exista o comunicare agresivă adresată unui băiat/bărbat
ce poate fi schimbat numai pentru că apartineau acestui gen, este momentul să
în postările tale în
spui STOP VBG (violența bazata pe gen). Nu uita ca a fi
mediul online legat puternic și apreciat se poate face și altfel decât jignind sau
de limbajul pe care amenintând. A găsi răbdarea și puterea de autocontrol în
îl folosești față de
mediul online, este cu adevărat o dovadă de putere.
un băiat?
Dacă ai fost victimă a comunicării în mediul online, prin
autocunoastere, dincolo de aparenţe, încercă să vezi cu ochii
minţii cum ești tu cu adevărat. De multe ori mediul online poate
să îți creeze o imagine deformată de așteptările celorlalți.
Deseori, imaginea din ”oglinda online” sau imaginea celorlalţi
în mediul online nu este reală sau nu este aceeași cu cea din
interiorul24epreseu. Ai grijă de tine și de cei dragi în mediul
online! Chiar tu poți fi un ”agent de schimbare” legat de modul
de comunicare.
11. Dacă ai putea, ce ai Nu uita că tot ceea ce se întâmplă în mediul online este vizibil
interzice în mediul pentru mulți oameni. Dacă participi la formarea unui mediu
online legat de
discriminator și agresiv, nu te va ajuta să te împrietenești cu
comunicarea cu o
oameni cu adevarat valoroși. Poți face și tu ceva legat de
fată?
comunicarea în mediul online. De aceea gândește-te de două ori
înainte să scrii sau să postezi ceva, iar dacă totuși ai făcut asta,
poți să faci un gest reparator: să îți ceri scuze sau să spui că
părerea ta în acest moment s-a schimbat, este diferită. Ai grijă
de tine și de cei dragi în mediul online! Chiar tu poți fi un ”agent
de schimbare” legat de modul de comunicare.
12. Dacă ai putea, ce ți- Nu uita că tot ceea ce se întâmplă în mediul online este vizibil
ai interzice în
pentru mulți oameni. Dacă participi la formarea unui mediu
mediul online legat discriminator și agresiv, nu te va ajuta să te împrietenești cu
de comunicarea cu
oameni cu adevarat valoroși. Poți face și tu ceva legat de
un băiat?
comunicarea în mediul online. De aceea gândește-te de două ori
înainte să scrii sau să postezi ceva, iar dacă totuși ai făcut asta,
poți să faci un gest reparator: să îți ceri scuze sau să spui că
părerea ta în acest moment s-a schimbat, este diferită. Ai grijă
de tine și de cei dragi în mediul online! Chiar tu poți fi un ”agent
de schimbare” legat de modul de comunicare.
13. V-ați confruntat cu
Cei mai mulți dintre noi ne dorim foarte mult să fim agreaţi și
comportamentul
să ne integrăm ı̑ntr-un anumit grup. Din dorinţa de a ne integra
unui coleg sau al
și de a fi agreaţi, putem chiar să facem anumite lucruri cu care

unei colege care vă
considera
neimportantă sau
vă chiar vă agresa
doar pentru că
erați fată sau doar
pentru că erați
băiat?
14. Ați fost martor la
un
comportamentul
unui al unui coleg
sau al unei colege
care a exclus sau a
agresat pe cineva
doar pentru că era
fata sau doar
pentru că era
băiat?
15. Ce te-ar fi ajutat să
știi în școală legat
de violența bazată
pe gen față de fete
sau față de băieți?
De unde poți afla
aceste informații?

nu suntem de acord. Astfel, uneori, modul25epreseu de a
acţiona este influenţat de cei din jurul25epreseu, chiar și ı̑ntrun mod25epresenv. Poți să te comporți diferit de majoritatea
celorlalți dacă tu consideri că o persoană este
valoroasă,25epresentant dacă este fată sau este băiat. Poți să
incluzi persoana discriminată în jocurile sau activitățile tale.
Acest comportament poate fi un model pentru ceilalți iar tu
poți fi ”un agent al schimbarii”. De acest lucru vei beneficia și
tu și ceilalți, atât imediat cât și în viitor.
Puteți fi unul dintre martorii unor situații de violență bazată pe
gen, martori ai discriminării. Poți sta nepăsător sau poți lua
atitudine. Asta nu înseamnă să te bați cu ceilalți, ci însemnă să
ceri suportul unui adult din școală care să te ajute să oprești
astfel de comportamente. De asemenea, poți să te comporți
prietenos, să incluzi persoana discriminată în jocurile sau
activitățile tale. Aceast comportament poate fi un model pentru
ceilalți iar tu poți fi ”un agent al schimbarii”. Chiar tu poți spune
STOP discriminării sau violenței bazate pe gen (VBG)!
Nu uita că violența bazată pe gen este ”fapta de violență
direcționată împotriva unei femei sau, după caz, a unui
bărbat,25epresenă de apartenența de sex. ” (Legea nr. 202/2002
privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și
bărbați, art. 4, litera l). Violența bazată pe gen se poate produce
în toate mediile,25epresentv cel școlar. Fenomenul
bullyingului este definit astfel: ” violența psihologică–- bullying
este acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale
și/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat,
săvârșite cu intenție, care implică un dezechilibru de putere, au
drept consecință atingerea demnității ori crearea
unei25epresentae de intimidare, ostile, degradante, umilitoare
sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de
persoane
și
vizează25eprese
de
discriminare
și
excludere25epresă, care pot fi legate de apartenența la o
anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie25epresă sau
la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau
orientarea sexuală, caracteristicile personale, acțiune sau serie
de acțiuni, comportamente ce se desfășoară în unitățile de
învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării
profesionale. ”
Responsabilitățile de coordonare a acțiunilor anti-bullying
aparțin în principal școlilor. La începutul fiecărui an școlar,
instituțiile de învățământ trebuie să întocmească
strategii25epresei și planuri de asigurare și menținere a unui
climat școlar adecvat pentru prevenirea și combaterea
bullyingului. Ordinul 4343/2020 instituie obligația ca la nivelul
școlilor să fie constituite grupuri de acțiune antibullying cu rol
de prevenire și combatere a fenomenului. Acestea sunt formate
din maximum 10 membri și au în componență: „directorul
unității de învățământ, profesorul consilier școlar, trei cadre
didactice formate în problematica violenței,25epresentv a
violenței psihologice–- bullying, doi sau mai mulți reprezentanți

ai elevilor, un26epresentantt al părinților, reprezentanți ai
autorității locale”3
Așadar, dacă ești la școală, adresează-te acestor comisii, află
cine face parte din ele și te reprezintă ca elev și cum te poate
ajuta!
16. Ce te-ai gândi să îți
înveți copiii când
vei fi părinte legat
de violența bazată
pe gen față de fete
sau față de băieți?

Ajută-i pe viitorii tăi copii să înțeleagă ce avem în comun, să
reflecteze la situații concrete de viață fără a prelua de la colegi
anumite comportamente agresive sau discriminatorii față de
cineva. Discută cu ei folosind întrebări ca cele de mai jos:
 Ce părere aveţi despre cei doi copii din poză? Ce fac cei
doi copii? Au ceva ȋn comun?
 De ce credeți că unul dintre ei nu stă lângă prietenul
lui? De ce credeţi că restul grupului se uită la cei doi
copii?
 De ce credeţi că o parte din grup este interesată până la
urmă de jocul lor în comun? De ce li se alătură și alţi
copii?
Așa vor înțelege că a discrimina sau a hărțui nu duc la un
climat prietenos la școală sau oriunde altundeva. Nu uita, cu
cât anumite comportamente sunt confirmate și de alte
persoane, devine mai dificil pentru o persoană să se
distanţeze de ele. Poți participa la rezolvarea unor astfel de
situații fiind un bun mediator sau chiar un ”agent al
schimbării”. Chiar tu poți spune STOP discriminării sau
violenței bazate pe gen (VBG)!
* aceste răspunsuri sunt doar o sugestie, dar puteți alege ce considerați că este mai potrivit pentru
grup sau comunitate și ceea ce este specific vouă, ca adolescenți!
8. Cartonașe pentru dialog (2)- sugestii de prezentare când cineva ajunge la finalul jocului
Marta este o fată
pasionată de reparat
biciclete. Ea se îmbracă
adecvat pentru a-și
practica hobby-ul la un
atelier. Cu toate acestea,
uneori, fetele de vârsta ei
sau băieții își aruncă priviri
disprețuitoare sau au
replici nepoliticoase legat
de modul în care arată și
se îmbracă.

Dar Marta știe că este valoroasă prin ceea ce face. Mulți băieți și fete care
iubesc ciclismul vin la ea pentru a le repara bicicletele. Ea le spune că a înțeles
că uneori nu este simplu să îți urmezi visul, dar că este cu atât mai plăcut
când reușești, chiar dacă acest lucru poate părea ”ciudat”. Marta le spune
uneori celorlalți că la început era neobișnuit ca fetele să învețe sau să voteze,
că era neobișnuit ca băieții să fie bucătari sau să aibă grijă de copii, dar acum
lucrurile s-au schimbat. Ea se simte bucuroasă că a participat la acestă
schimbare.

Matei este un adolescent
care se îmbracă și arată
foarte bine. Stilul lui
conține culori întunecate
și are o constituție mai

Matei însă este foarte grijuliu cu toată lumea, cu animalele de companie,
este atent la nevoile lor, nu înțelege de ce toți ceilalți se așteptă de la el să
facă sporturi dure ca să arate că e bărbat adevărat sau să lupte pentru
superioritate în grup. Își apreciază prietenii și încercă să le explice că poți fi
valoros ca și băiat și dacă ești empatic, porți de grijă celor neajutorați și îți

3Ordinul

Voi ce credeți despre asta?

ministrului educației nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 și ale pct. 6^1 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, art. 5(3)

solidă decât a celor de
vârsta lui. Toți așteaptă de
la el să fie un băiat dur, pe
care ceilalți să îl știe de
frică, să se impună cu
forța în grup pentru a-și
arăta valoarea...

petreci timpul având grijă de cei dragi, de animale și nu neapărat făcând
sporturi dure. Speră să ajungă medic veterinar, deși colegii îi spun că sunt
meserii mult mai potrivite la cum arată el.

Victoria este o
adolescentă blândă,
timidă, care învață cu
plăcere, știe să danseze,
dar care și-ar dori să își
facă mai mulți prieteni. A
încercat acest lucru în
mediul online, dar s-a lovit
de foarte multe mesaje
care i-au arătat că la cum
arată, ce face și cum se
îmbracă, nu are o valoare
prea mare. Așa că s-a
întristat...

Victoria a discutat cu un adult despre acestă experiență. În urma acestui lucru
a înțeles că uneori părerile celorlați pot să te limiteze, să te facă să te simți
fără valoare. A înteles că există stereotipuri, adică tipare care îți prescriu cum
să arăți sau ce trebuie să faci ca fată sau ca băiat. A reflectat la cei care au
făcut-o să se simtă rău și a decis să își pună pe primul loc calitățile sale (știe
că e o adolescentă blândă, care învață cu plăcere, știe să danseze). Dacă nu
te cunoști prea bine, nu știi ce calităti ai, ce alegeri poți să faci, riști să trăiești
momentul în care ești etichetat/ă în mediul online ca pe o catastrofă. Ea a
înțeles că în mediul online, dar și la școală, în familie și comunitate, este
valoroasă. A spus asta și unor colege de clasă care i-au mărturisit că și ele au
pățit asta în mediul online, dar că le-a fost rușine să vorbească. Acum Victoria
împreună cu celelalte colege sunt bune prietene și vorbesc și cu alte colege
și colegi despre experiența lor, încercând să facă o schimbare. Ele au înțeles
că uneori mediul online poate fi ca o oglindă care deformează oamenii, fie îi
arată doar într-o lumină favorabile, fie invers. De aceea ele cred că cel mai
important este să-ți cunoști atuurile, să crezi în tine, dincolo de aparențe.
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Uneori mediul online poate fi un spațiu în care să îți creezi prietenii noi,
descoperi o comunitate de fani ai unui artist, actor, anime-uri etc. Însă în
același timp poate fi un mediu periculos dacă nu avem grijă. Nu trebuie să
privim mediul online ca pe un spațiu periculos însă asta nu înseamnă ca nu
trebuie să fim raționali și precauți atunci când ne aflăm în acest spațiu.
Victor este un băiat liniștit
și retras. A venit dintr-o
altă localitate din altă
țară, nu joacă fotbal însă
îi place mult istoria și
drumețiile. Așa că la
școală ceilalți colegi îl
exclud. Colegul lui de
bancă, Vlad, a avut
curiozitatea într-o zi să îl
întrebe ce îi place să facă
în pauză, văzându-l retras.
El avea un joc pe care
dorea să îl facă cuiva
cadou și s-a gândit că pot

Deși inițial Vlad s-a gândit că ar putea fi neinteresant, a descoperit că Victor
e altfel decât pare, e curios să încerce și altceva în pauze, are multă răbdare
și se simte bine petrecând timpul cu cineva. Vlad a descoperit că Victor nu
este <un ciudat, un tocilar> cum credeau colegii lui, asta numai pentru că nu
e preocupat vlogguri, postări sau sporturi populare. Deoarece Vlad a trecut
peste stereotipuri și opiniile celor din jur, au descoperit amandoi că au multe
în comun. Ceilalți colegi l-au privit pe Vlad cu neîncredere că s-a apropiat de
Victor. Însă când au văzut cât de bine se înțeleg cei doi au început și ceilalți
să li se alăture. Acum Victor și Vlad îi surprind pe colegii lor în fiecare zi cu
ideile lor diferite de a-și petrece timpul liber. Au înțeles că diversitatea le
aduce și lor valoare și așa au organizat drumeții, au jucat diferite jocuri de
societate sau online, au aflat despre locurile de unde venea Victor și au
povestit despre locurile în care au călătorit ei și chiar au reușit să îi prezinte
fotbalul într-un mod plăcut reușind să joace toți chiar dacă în continuare lui
Victor nu îi place acest sport. Dar, a învățat regulile și este arbitru.

juca jocul acela în timp ce
vorbesc despre ei.
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9. REGULILE
1. DIALOG BAZAT PE RESPECT ȘI DISCUȚII CONSTRUCTIVE? (respect ritmul și opiniile celorlați)
2. CONFIDENȚIALITATE (nu înregistrez sau postez)
3. AMABILITATE, POLITEȚE (vorbesc cu amabilitate, nu etichetez etc)
4. SUPORT RECIPROC (ajut pe cineva dacă are nevoie)
5. AUTOCONTROL (nu jignim, lovim etc chiar dacă nu ne plac opiniile altora)
6. TEMATICA (nu deviez de la tematică, dacă doresc acest lucru o fac la finalul jocului)
7. TOLERANȚĂ (dovedesc toleranță în discursul meu)
Up-date informații pentru facilitatori: Brosura, Bibliografia din proiect (site, rapoarte)
Acest joc poate fi utilizat în scop educativ, prin intermedierea unui facilitator autorizat: consilier
educațional, părinte, diriginte, medic, asistent social, voluntar/tânăr instruit sau orice persoană
abilitată pentru a derula activități cu tinerii de 14-20 ani etc.
Toate drepturile de reproducere asupra acestui joc aparțin SECS. Este interzisă orice reproducere
sau distribuire, sub orice formă, fără acordul scris al SECS.
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