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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediției 

 

Nr. 

Crt 

Elemente privind 

responsabilii/ 

operațiunea 

Numele și prenumele Funcția Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1 Elaborat Georgescu Narcis 

Responsabil Comisia de 

prevenire şi combatere a 

violenţei 

7.09.2020 

 

2 Verificat Calujac Daniela Secretar comisie SCIM 09.09.2020  

3 Avizat Gherasim Elisabeta 
Responsabil Comisie 

CEAC 
10.09.2020 

 

4 Aprobat 
Nichifor Magdalena 

Gabriela 
Director 11.09.2020 

 

 

 

2. Situația edițiilor şi a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii 

Nr. 

Crt 

Ediția sau, 

după caz, 

revizia în 

cadrul 

ediției 

Componenta 

revizuită 
Modalitatea reviziei 

Data de la care 

se aplică 

prevederile 

ediției sau 

reviziei ediției 

0 1 2 3 4 

1 
Ediţia I 

Revizia 0 
- - 15.09.2014 

2 
Ediţia I 

Revizia 1 
3 

Componenţa Comisia de prevenire şi combatere a violenţei 01.09.2016 

3 
Ediţia II 

Revizia 0 

 

 

Conform Ordinului nr. 600/2018, se aduc modificări în ceea 

ce privește definirea termenilor, structura din cadrul 

procedurii documentate  

19.11.2018 

4 
Ediţia II 

Revizia 1 
 

Modificări legislative; Componenta comisiei; Completare 

anexe/formulare 
11.09.2020 

5     

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 

ediţiei procedurii 
Nr. 

Crt 

Scopul 

difuzării 

Ex. 

nr. 
Compartiment Funcția Nume și prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Aplicare 1 Management Director 
Nichifor Magdalena 

Gabriela 

1
1

.0
9
.2

0
2

0
 

 

2 
Aplicare / 

Informare 
1 

Comisie Prevenirea și 

combaterea violenței 
Responsabil Georgescu Narcis 

 

3 Aplicare 1 Comisia diriginţilor Diriginţi -  

4 Arhivare 1 Secretariat Secretar  Calujac Daniela  
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1. Scopul procedurii 

Procedura pentru prevenirea și eliminarea bullyingului, violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității este în acord cu normele metodologice în 

vederea îmbunătăţirii sistemului cadru de asigurare a protecţiei unităţii şcolare, a siguranţei elevilor şi cadrelor 

didactice în Liceul Teoretic Filadelfia, Suceava. 

Stabileşte metodologia si responsabilitățile celor implicați în procesul de prevenire, combatere și 

monitorizare a violenței în cadrul unității școlare. Procedura are drept scop înştiintarea în timp util a 

persoanelor abilitate, respectiv conducerea unității de învățământ şi comisia de disciplină, precum şi a 

dirigintelui şi a părinţilor elevilor implicaţi în acte de violenţă. 

Prezenta procedură este un instrument  managerial  care iși  propune  să ofere  un mod de intervenție   

rapidă pentru  a  avea  o comunitate de părinți, copii si profesori   aptă   să lupte cu forțe proprii   

împotriva  bullying-ului, excluziunii  și violenței  și  destul de puternică  pentru  a  interveni   atunci   

când    se  observă   un astfel de fenomen.  

Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; 

Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului, prin faptul că 

procedurarea activității permite aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuiește pe cel în 

funcție la data elaborării prezentei. 

Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, 

în luarea deciziei; 

Stabileşte sarcini ale circuitului documentelor necesare acestei activităţi. 

 

2. Domeniul de aplicare 
 

2.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Prevederile prezentei proceduri se aplică de către comisia privind prevenirea şi eliminarea 

bullyingului, violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea 

interculturalităţii, comisia de disciplina și directorul/mangerul  dar și de către întreg colectivul 

Liceului Troretic Filadelfia.  

2.2.Delimitarea  explicită  a  activităţii  procedurate  în  cadrul  portofoliului  de activităţi 

desfăşurate de entitatea publică; 

Procedura se aplică tuturor elevilor, personalului didactic, didactic – auxiliar, nedidactic.  

2.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi /sau care depend de activitatea 

procedurată; 

a. Această activitate depinde de activitatea compartimentelor: 

Personal didactic; Conducere; Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității; 

b. De această activitate depind în cadrul operaţiunilor efectuate compartimentele: 

Personal didactic; Conducere; Personal didactic auxiliar (secretariat, bibliotecă); 

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității. 
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3. Documente de referință 
3.1. Reglementări internaționale 

 SR EN ISO 9000: 2001- Sisteme de management a calitaţii. Principii fundamentale şi 

vocabular 

3.1. Legislaţie primară 

 Legea nr. 87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie; 

 Legea 35/2007 privind creșterea siguranței în învățământ, completată și modificată prin 

Legea 29/2010;  

 O.M.E.N.C.Ș. 6134 /12.07.2007 privind interzicerea segregării școlare, Metodologia de 

monitorizare a segregării școlare; 

 OMECT 1409/2007 privind aplicarea Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de 

violență în școli;  

 Legea nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, art. 2, art. 3, art. 4; art.80, alin.2;  

 OMENCS 4742/2016 Statutul elevului art. 6 (4), art. 11 (1) lit.m), art. 14 (g), (r), (h) - 

Instrucțiunile MEN 1/2018 M.Of. 481 din 12 iunie 2018. 

 ORDIN nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying; 

 OMEN nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

unităților de învăţământ preuniversitar. 

3.2. Legislaţie secundară  

 Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, cu modificările și completările ulterioare; 

 HG nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, 

cu completările şi modificările ulterioare. 

 H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare 

provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare 

şi evaluare periodică a unităţilor din învăţământul preuniversitar; 

 Ghidul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ 

preuniversitar conceput şi distribuit de ARACIP fiecărei unităţi şcolare; 

 

3.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice: 

 Organigramă; 

 Regulamentul de ordine interioară; 
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4. Definiții și abrevieri 
4.1.Definiții ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Termenul Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

1.  Procedura 

Prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite 

şi a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor, având 

în vedere asumarea responsabilităţilor; 

2.  
PO (Procedură 

operaţională) 
procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la 

nivelul unui singur compartiment 

3.  Ediție  Forma iniţială sau actualizată a unei proceduri. 

4.  
Revizia în 

cadrul unei 

ediții 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alte asemenea, după caz, a 

uneia sau mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, 

acţiuni care au fost aprobate şi difuzate; 

5.  

Comisia de 

prevenire și 

combatere a 

violenței 

Comisia însărcinată cu atribuţii de cercetare disciplinară, prevăzute în 

regulamentele de organizare şi funcţionare a unitatii privind normele de 

organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu completările şi 

modificările ulterioare; 

6.  Bullying-ul 
comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de 

umilire 

7.  Cyberbullying hărțuire prin intermediul tehnologiei 

8.  Mobbing 
aceleași activități de bullying, cu mențiunea că sunt aplicate de grupuri mai 

mari de copii unui singur copil. Mobbingul este mai periculos decât 

bullyingul, pentru că are loc “în haită” , poate avea consecințe serioase 

9.  Violență fizică 

Vătămarea corporală ori a sănătății prin lovire, îmbrancire, trântire, tragere 

de păr, înțepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare, în orice formă și de 

orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente; 

10.  
Violență 

verbală 

Adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, 

amenintari, cuvinte si expresii degradante sau umilitoare. 

11.  
Violență 

psihologică 

Impunerea voinței sau a controlului personal, provocarea de stări de 

tensiune și de suferință psihică în orice mod si prin orice mijloace, violență 

demonstrativă asupra obiectelor și animalelor, prin amenințări verbale, 

afișare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vietii personale, acte de 

gelozie, constrangerile de orice fel, precum si alte acțiuni cu efect similar. 

 

4.1. Abrevieri ale termenilor: 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operațională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap. Aplicare 

7. Ah. Arhivare 

8. F Formular 
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5. Descriererea procedurii 

5.1. Generalităţi: 

Violenţa este una dintre marile probleme ale lumii contemporane. Apariţia diferitelor forme de 

violenţă în mediul şcolar pare aproape o fatalitate şi devine, adesea, un lucru obişnuit, cu care semenii 

coexistă fără măcar a se mai sesiza asupra pericolului. Chiar dacă reprezintă o problemă delicată, 

punerea sub control a fenomenului violenţei nu se poate face decât dacă îi sunt cunoscute cauzele, 

originile, formele de manifestare şi posibilităţile de prevenire. Problema violenţei în unitate poate şi 

trebuie să devină o temă de reflecţie pentru toţi cei implicaţi în actul educaţional. Cu atât mai mult cu 

cât unitatea dispune, credem, de importante resurse pentru a concepe programe de prevenire a 

violenţei şi pentru a rupe cercul vicios al violenţei în mediul şcolar. 

Bullying-ul este o problemă cu care se confruntă copiii încă de la grădiniță și care se agravează odată 

cu intrarea la școală. Din păcate, adulții  nu își dau seama de gravitatea situației si nu intervin pentru a 

preîntâmpina sau a stopa fenomenul de bullying între copii. Surprinzător, dar toți copiii suferă: atât 

copiii-victimă, cât și cei martori, ba chiar și copiii-abuzatori. Pentru că inainte de a deveni abuzator, 

acel copil a fost o victimă a cuiva și a învățat pe pielea lui cum e să fii abuzat, iar acum se apăra 

atacând. 

Violenţa în şcoli este de asemenea considerată ca fiind un comportament învăţat fiind tangenţial 

identificată, în special, în legătură cu violenţa adulţilor faţă de copii, făcându-se asocierea între 

familia disfuncţională şi comportamentul potenţial violent al copiilor proveniţi din aceste tipuri de 

familii. 

 

5.2. Clasificarea formelor de violenţă după gradul de gravitate 

Violenţa şcolară nu include numai acţiunile explicit violente, care intră în sfera penalului, ci şi o serie 

întreagă de violenţe mai subtile (intimidări, tachinări, ironii, agresiuni verbale etc.). Sentimentul de 

siguranţă diferă mult de la un elev la altul, la fel ca şi normele sau valorile prin prisma cărora un fapt 

este caracterizat ca violent. 

 

A. FORME UŞOARE: 
ton ridicat, tachinare, ironie, poreclire, insultă, înjurătură, intimidare, scuipare, instigare la violenţă, 

deposedarea de obiecte personale, însuşirea bunului găsit, violarea secretului corespondenţei, 

lăsarea fără ajutor, aruncarea cu obiecte – fără consecinţe grave, atingere nedorită, refuzul de a 

îndeplini sarcinile, indisciplina la ore… 

B. FORME GRAVE: 
hărţuire, abuz de încredere, ameninţare, înşelăciune, şantaj, calomnie,  seductive, lipsirea de 

libertate a persoanei, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, pălmuire, 

îmbrâncire, trântire, imobilizare, lovire/bătaie, încăierare,  lupte de grup, constituirea unui grup 

infracţional organizat, aruncarea cu obiecte – cu consecinţe grave, vătămare corporală, mutilare, 

deteriorare, distrugere de obiecte, distrugere calificată din culpa, instigare la discriminare, portul şi 

folosirea fără drept de arme, tăinuirea, furt, furt calificat, tâlhărie, tâlhărie calificată, tentativă de 

viol, tentativă de omor, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, determinarea sau înlesnirea 

sinuciderii, omor, omor calificat, uciderea din culpa, act sexual cu un minor, viol, corupţia sexuală, 

perversiunea sexuală. 
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C. FORME ALE    BULLYINGULUI – MANIFESTATE ÎN  ȘCOALĂ: 

excluderi/includeri sociale selective (ex. eliminare dintr-un grup sau includere pe baza unor criterii 

stricte și subiective sau contextuale), inclusiv condiționarea socială sau alegerea selectivă a 

prietenilor (ex. daca vrei sa fii prieten cu mine, nu poți fi prieten și cu X…); agresiuni fizice – directe 

(te împinge, te bate, te lovește); agresiuni fizice – indirecte (îți ia un lucru de-al tău și ți-l aruncă / 

murdărește / strică / distruge); agresiuni sexuale, inclusive din partea vreunui cadru didactic; 

excluziune pe considerente rasiale; intimidarea directă (ex. prin amenințări) și generarea fricii; 

 

5.3. Modul de lucru: 

Pe parcursul anului şcolar profesorii diriginţi ai Liceului Teoretic Filadelfia, împreună cu toate 

celelalte cadre didactice ale Consiliului Clasei /Consiliului Profesoral, au obligaţia de a urmări şi 

aplica prezenta procedură în vederea asigurării siguranţei  elevilor şi întregului personal al şcolii. 

 

În cazul actelor de violenţă fizică 

Orice persoană martoră la locul incidentului anunţă profesorul de serviciu, personalul de pază şi 

protecţie, dirigintele şi după caz conducerea şcolii. 

În funcţie de gravitatea incidentului persoanele îndrituite vor lua următoarele măsuri: 

a. profesorul de serviciu impreună cu profesorii diriginți anchetează incidentul și vor informa 

conducerea școlii în legătură cu evenimentul și măsurile luate; 

b. pentru incidentele grave din care rezultă persoane rănite se acordă primul ajutor in școală, la 

cabinetul școlar sau, în caz de urgență, se solicită serviciul de urgență 112 de la secretariatul 

școlii (se vor respecta etapele de la Procedura privind sănătatea și securitatea în muncă); 

c. Conducerea scolii are obligația să ancheteze cazul și să solicite sprijinul poliției comunitare; 

d. In toate cazurile de violență fizică, diriginții au obligația să informeze familia celor implicați în 

incident; 

e. Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței va lua măsuri cu privire la consilierea 

elevilor implicați în acte de violență. 

În toate cazurile de violenţă fizică diriginţii au obligaţia să informeze familia celor implicaţi în 

incident. 

Comisia pentru prevenirea și eliminarea bullyingului, violenței, a faptelor de corupție și discriminării 

în mediul școlar și promovarea interculturalității, colaborează cu Comisia privind serviciul pe școală 

din cadrul Liceului Teoretic Filadelfia, Suceava. 

Comisia privind serviciul pe școală răspunde, în cadrul LTF, de buna desfășurare a serviciului pe 

școală realizat de către cadrele didactice de serviciu în timpul programului instructiv- educativ și de 

asigurarea siguranței elevilor și personalului școlii. 

Profesorul de serviciu coordonează, sub aspect administrativ și organizatoric, desfășurarea procesului 

instructiv – educativ în condiții de securitate, ordine și disciplină. 

Profesorul de serviciu colaborează cu personalul didactic și administrativ, identificând natura 

aspectelor de indisciplina a elevilor, elevii indisciplinati și ia imediat masurile care se impun. 
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5.4. Reguli de procedură 

5.4.1. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar: 

a. gestionează sistemul de comunicare între şcoală, autorităţi şi familie pentru identificarea, 

monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor 

educaţionali; 

b. sesizează conducerea şcolii şi comisia judeţeană pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

mediul şcolar în legătură cu fenomenele şi actele de violenţă constatate; 

c. analizează cauzele fenomenelor şi actelor de violenţă constatate; 

d. realizează planul operaţional privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar, 

adaptat condiţiilor şcolii şi în concordanţă cu strategia naţională pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în mediul şcolar, cu planul comisiei judeţene şi cu planul managerial al 

directorului; 

e. urmăreşte modalităţile de aplicare a prevederilor legale, privind creşterea siguranţei la nivelul 

şcolii; 

f. evaluează şi monitorizează activităţile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar 

propriu; 

g. centralizează lunar situaţiile de violenţă semnalate de către diriginţi completând tabelul 

Centralizator violenţă CV (Anexa 2); 

h. propune măsuri de prevenire şi combatere a actelor de violenţă; 

i. elaborează semestrial un raport de activitate şi îl transmite comisiei judeţene pentru prevenirea 

şi combaterea violenţei în mediul şcolar. 

5.4.2. Profesorul de de serviciu pe școală: 

a. asigură desfăşurarea procesului de învăţământ în bune condiţii, îndrumând şi controlând 

activitatea din şcoală; 

b. asigură supravegherea elevilor în timpul pauzelor; 

c. înregistrează toate abaterile săvârşite de elevi, accidentele şi eventualele stricăciuni, descoperă 

cauzele şi vinovaţii pentru luarea măsurilor corespunzătoare; 

d. veghează asupra respectării de către elevi a regulilor de ordine interioară; 

e. aduce la cunostinta directiunii, Politiei, Salvarii (după caz) evenimentele deosebite care 

afecteaza securitatea institutiei si a elevilor; 

f. colaboreaza cu Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței și cu Comisia de disciplina 

și, împreună  cu acestea, organizează controale inopinate privind respectarea de către elevi a 

R.O.I. Rezultatele controalelor vor fi aduse la cunoștința direcțiunii. 

5.4.3. Comisia de disciplină: 

a. cercetează presupusele abateri disciplinare grave şi/sau repetate, săvârşite de elevi faţă de 

prevederile ROFUIP prezentei proceduri şi regulamentului de ordine interioară al LTF şi 

întocmeşte un raport pe care îl prezintă în consiliul clasei şi în consiliul profesoral; 

b. propune, după caz, consiliului profesoral sau consiliului de administraţie sancţionarea elevilor 

care au săvârşit abateri disciplinare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi 

cu regulamentul intern; 

c. consemnează în Registrul Comisiei de disciplină toate situaţiile de violenţă analizate, în urma 

sesizării scrise a cadrelor didactice; 

d. propune, atunci când consideră că este necesar, consilierea psihopedagogică a elevului care a 

săvârşit abateri disciplinare cu tentă de violenţă;  
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e. verifică aplicarea măsurilor disciplinare de către profesorii diriginţi; 

f. activitatea comisiei de disciplină se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

5.4.4. Directorul 

a. asigurarea eficientă a pazei şi securităţii şcolii cu personal specializat; 

b. identifică factorii de risc în comunitatea şcolară; 

c. colaborează cu reprezentanţi ai Poliţiei, Jandarmeriei; 

d. soluţionează problemele conflictuale apărute; 

e. monitorizează aplicarea procedurii, alaturi de responsabilul Comisiei dirigintilor; 

f. monitorizează activitatea CPCV şi CD; 

g. propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii comisiei. 

 5.4.5. Consilierul şcolar 
a. consilierea elevilor cu manifestări violente; 

b. consilierea părinţilor; 

c. organizează activităţi educative privind combaterea şi prevenirea violenţei în şcoală. 

5.4.6. Profesorul de serviciu: 

a. monitorizează comportamentul elevilor; 

b. consemnează în Registrul de abateri elevi toate situaţiile de violenţă apărute. 

 

5.4.7. Personal de pază: 

a. previne introducerea, în incinta şcolii, de materiale care pot pune în pericol integritatea fizică 

şi psihică a elevilor şi a angajaţilor şcolii; 

b. intervine în situaţii de violenţă apărute; 

c. semnalează profesorului de serviciu/directorului problemele disciplinare apărute. 

 5.4.8. Diriginţi: 

a. prelucrează ROFUIP şi ROI la clasă, prezintă responsabilului Comisiei dirigintilor tabelul de 

luare la cunoştinţă a prevederilor regulamentelor, păstrează o copie la Portofoliul dirigintelui; 

b. consultă/notează în Registrul de abateri elevi, situaţiile de violenţă şi/sau indisciplină ale 

acestora; 

c. convoaca CPC de fiecare dată când apar situaţii de violenţă şi/sau indisciplină la clasă şi le 

dezbate în vederea aplicării sancţiunilor conform ROFUIP şi ROI şi scaderea notei la purtare;                                             

d. analizează situaţia disciplinară la nivelul fiecărei clase în cadrul orelor de consiliere cu elevii 

şi în cadrul orelor de consiliere cu părinţii şi verifică permanent stărea disciplinară a elevilor 

din colectivul îndrumat; 

e. aplică sancţiunile gradat, pe baza măsurilor disciplinare propuse de CD în CPC şi aprobate de 

CP; 

f. aduce la cunostinţa conducerii şi CD cazurile grave sau repetate de abateri disciplinare; 

g. prezintă în scris CP propunerea CPC de sancţionare şi de scădere a notei la purtare rnai mică 

de 7; 

h. întocmeşte un referat  pentru  fiecare elev  a cărui notă  la purtare  este mai mică  de 7, 

precizând motivele acestei sancţiuni şi îl depune la secretariatul  şcolii.  Păstrează  o copie a 

referatului, CP validează situaţia  şcolară, sancţiunea este consemnată în catalog de către  

secretariatul  şcolii; 

i. consemnează în catalog, păstrează o copie a sancţiunii scrise la dosarul dirigintelui. 

Comunicarea scrisă a sancţiunii aplicate se înregistrează la secretariat; 
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j. centralizează situaţiile de violenţă apărute la clasă completând tabelul Abateri disciplinare AD 

(Anexa 3); 

k. solicită prezenţa la şcoală a părintelui/tutorelui legal al elevului care a creat probleme de 

violenţă/disciplinare şi/sau comunică în scris familiei elevului situaţia şcolară. Acesta va 

completa o declaraţie constatare violenţă DCVP (Anexa 4), un exemplar ajungând la CPCV. 

5.4.9. Cadrele didactice: 

a. monitorizează comportamentul elevilor; 

b. aduc la cunoţtinţa profesorului diriginte situaţiile de violenţă apărute. 

c. aduce la cunostinta conducerii şi CD cazurile grave sau repetate de abateri disciplinare 

d. notează în Registrul de abateri elevi, situaţiile de violenţă şi/sau indisciplină ale elevilor de la 

ora lor sau semnalate în activităţi extraşcolare, pe holurile şcolii , curte. 

 

5.5 Stabilirea gradului de percepţie a violenţei la nivelul Liceului Teoretic „Filadelfia„ 

Pentru a atinge acest obiectiv, care este de natură a permite conceperea şi adaptarea la realitate a unor 

măsuri optime de prevenţie a violenţei în cadrul unităţii noastre, ar trebui aplicat, la nivelul unor 

eşantioane reprezentative de elevi, pentru fiecare nivel de studiu, un chestionar care să evidenţieze 

percepţia acestora cu privire la nivelul actual al violenţei şcolare. 

 

Prin intermediul chestionarului pentru elevi, echipa managerială poate să investigheze acele aspecte 

mai puţin vizibile ale violenţei, legate de cele mai multe ori de atitudini ostile sau intimidări ale 

„actorilor” din unitate. 

 

De asemenea, investigaţia prin chestionar poate ajuta factorii abilitaţi din cadrul LTF 

 să identifice formele curente de violenţă din  unitate; 

 să măsoare frecvenţa de apariţie a diferitelor situaţii de violenţă; 

 să identifice contextul în care apare violenţa şcolară; 

 să cunoască „actorii” principali implicaţi în situaţiile de violenţă (inclusiv cei din afara 

şcolii); 

 să afle opiniile elevilor cu privire la combaterea acestui fenomen. 

 

 

6. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 
a. Procedura va fi aplicată tuturor cadrele didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic, 

cat si elevilor. 

b. Membrii C.E.A.C. răspund de monitorizarea procedurii. 

c. Directorul şi preşedintele C.E.A.C. sunt responsabili pentru implementarea şi menţinerea 

acestei proceduri. 

d. Comisia de disciplina este responsabila: 

 de respectarea aplicării acestei proceduri; 

 de asigurarea condiţiilor de păstrare a înregistrărilor cerute de desfăşurarea curentă a 

procedurii. 

 C.E.A.C. are responsabilitatea de revizuire periodică a procedurii. 
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7. Formular de evidenţă a modificărilor 
Nr. 

Crt. 
 

Ediţia 
Data ediţiei 

 

Revizia 
Data reviziei 

Nr. 

pag. 

 

Descrierea modificării 

Semnătura 

conducătorului 

departamentului 

1.  I 15.09.2014 - - - x  

2.  I - 1 01.09.2016 10 Adaptare adresa MECTȘ  

3.  II 19.11.2018 - - 13 

OSGG Nr. 600 / 2018 privind 

aprobarea Codului Controlului 

Intern 

 

4.  II - 1 11.09.2020 16 

Modificări legislative 

Componenta comisiei 

Completare anexe/formulare 

 

8. Formular de analiză a procedurii 

 

Nr. 

Crt 

 

Compartiment 

Nume şi prenume 

conducător compartiment 

Înlocuitor de 

drept sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătură Data Observaţii Semnătura 

1 CEAC Gherasim Elisabeta   

1
1

.0
9
.2

0
2

0
   

2 Direcțiune 
Nichifor Magdalena-

Gabriela 
    

3 Manager Bădeliță Ioan     

9. Lista de difuzare a procedurii 

Nr. 

ex. 

 

Compartiment 

 

Nume și prenume 

Data 

primirii 

 

Semnătura 

Data 

retragerii 

Data 

intrării în 

vigoare 

 

Semnătura 

1 
Comisia de prevenire și combatere a 

violenței 
Georgescu Narcis 

1
1

.0
9

.2
0
2

0
 

  

1
1

.0
9

.2
0
2

0
 

 

2 Direcțiune 
Nichifor Magdalena-
Gabriela 

   

3 CA Bădeliță Ioan    

4 CEAC Gherasim Elisabeta    

 

10. Anexe, înregistrări, arhivări 

Număr 

Cod formular 
Denumirea anexei Elaborator Aprobă 

Numar de 

exemplare 

Arhivare 

Loc Perioadă 

Anexa 1 

F01-PO-CEAC-

CP-96.05 

Chestionar privind hărțuirea și 

violența în unitate  

Responsabil Comisie de prevenire și 

combatere a violenței 

Director 1 

A
rh

iv
ă 

C
o

n
fo

rm
 

n
o

m
en

cl
at

o
ru

lu
i 

ar
h

iv
is

ti
c 

Anexa 2-CV 

F02-PO-CEAC-

CP-96.05 

Chestionar violență   

Anexa 3 –AD 

F03-PO-CEAC-

CP-96.05 

Abateri disciplinare   

Anexa 4 

F04-PO-CEAC-

CP-96.05 

Înștiințare părinte-abateri 
disciplinare     
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Anexa 1 F01-PO-CEAC-CP-96.05 Chestionar privind hărțuirea și violența în unitate 

CHESTIONAR PRIVIND HĂRŢUIREA ŞI VIOLENŢA ÎN UNITATE 

-elevi- 

 

În ultima vreme, mai ales prin mass-media, mai multe acte de violenţă din mediul şcolar au fost 

discutate şi analizate. Ştim că există acte de violenţă între elevi, între elevi şi profesori etc. 

 

Întrebările fac referire la scenele de violenţă şi hărţuire dintre elevi, elevi şi profesori în şcoli. Noi 

spunem că un elev/ profesor este hărţuit sau agresat de către un alt elev/grup de elevi/ profesor când 

aceştia îi spun sau îi fac lucruri neplăcute şi atunci când elevul sau profesorul este tachinat în mod 

repetat într-un fel care lui/ ei nu-i place. 

 

Răspunzând la întrebările din acest chestionar, ne veţi ajuta să înţelegem mai multe despre 

experienţele elevilor şi ale profesorilor. 

 

Vă rugăm să răspundeţi la fiecare întrebare cât de sincer puteţi. Chestionarul este anonim! 

Ne interesează doar opinia d-voastră! 

Mulţumim! 

Clasa:______________  

Vârsta:_____________  

Gen:  ____ Masculin 

          ____  Feminin 

Nr. 

crt 

Încercuiţi un număr pentru fiecare 

întrebare. 
Deloc 

Foarte 

puţin 
Puţin Uneori Mult 

Foarte 

mult 

1.  
Cât  de  mult  vă  supără  hărţuirea / violenţa 

în unitatea voastră? 
0 1 2 3 4 5 

2.  
Unitatea  vă  oferă  un  sentiment  de 

siguranţă? 
0 1 2 3 4 5 

3.  
Cât de mult vă provoacă îngrijorare sau teamă 

violenţa în unitatea voastră? 
0 1 2 3 4 5 

4.  
Cât  de  mult  aţi  asistat  la  scene  de violenţă 

sau hărţuire între elevi? 
0 1 2 3 4 5 

5.  

 Cât de mult aţi fost hărţuit sau agresat pentru 

că aţi arătat mult interes pentru munca şcolară 

de către elevi? 

0 1 2 3 4 5 

6.  

 Cât de mult sunteţi hărţuit de către alţi colegi 

pentru că aţi arătat mult interes pentru munca 

şcolară? 

0 1 2 3 4 5 
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Anexa 2 – CV- F02-PO-CEAC-CP-96.05  
CENTRALIZATOR VIOLENŢĂ 

 

Persoana care 

a rimit 

sesizarea 

Număr sesizărări Număr de cazuri de violență sesizate școlii Tipuri de agresiune 

Numărul de cazuri în 

care s-a solicitat 

sprijinul 

Scrise Verbale Elev-elev 
Elev-cadru 

didactic 

Elev-

personal 

auxiliar 

Elev-

părinte 

Elev –

membru din 

comunitate 

(de specificat 

cine) 

Verbală Fizică Psihică Poliţiei 
Medical    

Psihologic 

Director             

Consilier 

educativ 
            

Diriginte             

Cadru 

didactic 
            

 

TOTAL 
 
 
 

Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei, Director, 
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Anexa 3 – AD- F03-PO-CEAC-CP-96.05 

 
ABATERI DISCIPLINARE 

 

Clasa:  
Diriginte: 

Nr. crt 

Cine a primit sesizarea 

Numele și prenumele elevului 

Tipul de 

agresiune 

Cazul de violență semnalat 

(descriere) 

Intervenție 

Măsuri luate 

D
ir

e
ct

o
r
 

C
o

n
si

li
er

 

ed
u

ca
ti

v
 

D
ir

ig
in

te
 

D
ir

ig
in

te
 

V
er

b
a

l 

F
iz

ic
ă

 

P
si

h
ic

ă
 P

o
liție

 

M
ed

ica
l 

P
sih

o
lo

g
ic

 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               
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Anexa 4 – F04-PO-CEAC-CP-96.05 

 
LICEUL TEORETIC „FILADELFIA” SUCEAVA                                           

           

Nr. …………. / ……………         

 VIZAT  

DIRECTOR, 

Prof. Nichifor Magdalena Gabriela 

 

 

ÎNŞTIINŢARE 

 

 

              Domnule/Doamna  ..................................................................................prin prezenta vă 

aducem la cunoştinţă că  ..................................................................... elev/a în clasa  a 

.......................... la ......................................................................,  în  data  de……………………..a 

fost sancţionat/ă             cu ………………………… pentru     următoarele abateri disciplinare: 

 

 

 
 

Faţă de aspectele mai sus menţionate vă solicităm implicarea fermă pentru respectarea de către copilul 

dumneavoastră a prevederilor regulamentului intern ce interzice  

 

 

Am luat la cunoştinţă, 

 

Învățător/ Diriginte       Părinte     

    

....................................................................   ....................................................................... 
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