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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
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Revizia: 1 

 

 
 

Entitatea publică  

    
Procedura operaţională 

Procedura de acţiune în  

cazul situaţiilor neprevăzute 

Ediţia ÎNTÂI  

Nr. de ex.3 

EXEMPLARE       

Pagina ......................... din EDIŢIA I    

Exemplar nr. ..... 

COMPARTIMENTUL  

RESURSE UMANE 

 

 

 

Cod: P.O. A 004 - AME    
Revizia 

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

 

Nr. de ex. 

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

 

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 

 Elemente privind responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia Data Semnătură 

 1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Stanciu Ioana profesor 16.09.2015  

1.2 Verificat Florescu Anca Director 

adj. 

21.09.2015  

1.3 Aprobat Radulescu 

Rodica 

Director  21.09.2015  

 

 

 

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale: 
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Ediţia sau după caz, 

revizia în cadrul 

ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

 1 2 3 4 

2.1 Ediţia I X X 21.09.2015 

2.2 Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

2.4 Editia II    

 

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

cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 

 Scopul difuzării Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. aplicare 1 Personal 

didactic 

Director 

adjunct 

Florescu 

Anca 

21.09.2015  

3.2. aplicare 2 Conducere Director  Radulescu 

Rodica 

21.09.2015  

3.3. Evidenţă/arhivare 4 Secretariat  Secretar 

şef 

Pascu 

Viorica 

21.09.2015  

               
Cuprins: 

1. Scopul procedurii; 

2. Aria de cuprindere; 

3. Responsabilităţi; 

4. Conţinutul procedurii; 

5. Monitorizarea procedurii; 

6. Analiza procedurii; 
 

Referinţe: 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

 Regulamentul de ordine interioară; 

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

 Standardele ARACIP privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
 

 

1.   Scopul procedurii : 

 Identificarea in timp util  a formelor de violenţă în şcoală şi stabiliriea 

procedurilor de intervenţie: forme uşoare şi forme grave. 

 

2. Aria de cuprindere : 
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       Elevii Colegiului de Arta „Carmen Sylva”,Ploiesti .    

  

3. Responsabilităţi : 

3.1. Procedura este aplicată de directorul  Colegiului de Arta „Carmen 

Sylva”,Ploiesti, consilierul de programe şi proiecte educative , comisia de 

combaterea violenţei din şcoală, învăţători, diriginţi. 

3.2. C.E.A.C. are responsabilitatea de revizuire anuală  a procedurii. 

 

4.  Conţinutul procedurii : 

 A. CLASIFICAREA FORMELOR DE VIOLENŢĂ DUPĂ GRADUL DE GRAVITATE 

 

I. FORME UŞOARE: Anexa 1 

 

II. FORME GRAVE: Anexa 2 

 

   B. PROCEDURA DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE VIOLENŢĂ ÎN ŞCOALĂ – 

FORME UŞOARE  - Anexa 3 

 

   C.  B. PROCEDURA DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE VIOLENŢĂ ÎN ŞCOALĂ – 

FORME GRAVE – Anexa 4. 

 

5.    Monitorizarea procedurii. 

  Se face de către membri Comisiei de evaluare şi asigurarea  calităţii şi managerii 

unităţii de învăţământ. 

 

6.   Analiza procedurii. 

 Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar.  
 

Anexa 1 
 

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 
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- Indisciplina la ore 

 

Anexa 2 

 
FORME GRAVE:  

- Hărţuire 

- Abuz de încredere 

- Ameninţare 

- Înşelăciune 

- Şantaj 

- Calomnie 

- Seducţie 

- 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 

                      - corporală gravă 

                      - corporală din culpă 

-     Mutilare 

- Deteriorare, distrugere de obiecte 

- Distrugere - calificată 

                        - din culpă 

-     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 culpă 

- Actul sexual cu un minor 

- Viol 

- Corupţia sexuală 

- Perversiunea sexuală 
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Anexa 3 

 

PROCEDURA DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE VIOLENŢĂ ÎN ŞCOALĂ 

       constatarea faptei  şi aducerea la  

      cunoştinţa profesorului de serviciu/dirigintelui 

 

                                                                                                            anchetarea cazului 

    

 

                                                                                            stabilirea gravităţii faptei – forme uşoare 

 

 

dacă nu este prevăzută                                                       aplicarea regulamentului                                                                             dacă este prevăzută 

        sancţiunea                                                                                                                                                                                                     sancţiunea 

 

 

 

sesizarea comisiei        conducerea şcolii                                                                                                                                             convocarea consiliului 

de violenţă                    ( dacă este cazul)                                                                                                                                               profesorilor clasei 

 

                                                                                                                                                                              

anchetă detaliată 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                              dacă se împotriveşte                                                                                sancţionarea elevului 

stabilirea sancţiunii 

                                                                                                          da 

 

convocarea consiliului                                                                                                                                                                        ducerea la îndeplinire 

profesorilor clasei                                                                                                                                                                                       de diriginte 

         nu                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     colaborarea cu        consiliere 

elevul rămâne                                                                                                                                                                               părinţilor             psihologică 

nesancţionat                                                                               

                                                                                                                                                                   

                                                                                                          încheierea procedurii                                                                     monitorizarea 

                                                                                                                                                                                                                          elevului    
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Anexa 4 

PROCEDURA DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE VIOLENŢĂ ÎN ŞCOALĂ 

constatarea faptei şi aducerea la 

 cunoştinţa profesorului de serviciu/dirigintelui 

 

 

anchetarea cazului 

 

 

stabilirea gravităţii faptei - forme grave 

 

 

sesizarea comisiei de violenţă                                               anunţarea conducerii şcolii                                                        sesizarea părinţilor/rudelor 

                                                                                                                                                                                                       autorităţii tutelare/ DGAPC 

 

 anchetă detaliată                                          sesizarea Poliţiei de proximitate          sesizarea Jandarmeriei 

 

 

  propunerea sancţiunii                                                                                                                                                                       consiliere psihologică 

 

 

  convocarea consiliului 

     profesorilor clasei 

 

 

   stabilirea sancţiunii 

 

 

   convocarea consiliului profesoral  

extraordinar ( dacă este cazul) 

 

 

sancţionarea elevului conform ROI 

 

 consiliere psihologică                                                                                                                                    monitorizarea elevului                                                                                                                    

                                                                                   încheierea procedurii                                                                    


