
Anexa nr. 3 la Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar

Procedura generală de intervenție la nivelul unității de învățământ în
situații de violență

În cazul unei forme ușoare a violenței școlare:
1.  Dacă  sancțiunea  nu  e  prevăzută  în  Regulamentul  de  organizare  și
funcționare a unității de învățământ
↓
Este sesizată comisia de violență și conducerea școlii (dacă este cazul)
↓
Se realizează o anchetă detaliată
↓
Este luată o decizie privind aplicarea sau nu a unei sancțiuni
↓
Se stabilesc măsuri de asistență pentru victimă/agresor
2.  Dacă  sancțiunea  este  prevăzută  în  Regulamentul  de  organizare  și
funcționare a unității de învățământ
↓
Se convoacă consiliul  clasei  (se  analizează  cazul,  se  propune și  se  stabilește  o
sancțiune)
↓
Se sancționează elevul → învățător/institutor/profesor învățământ primar/diriginte
↓
Aplică sancțiunea
↓
Informează părinții, tutorii sau susținătorii legali
↓
Recomandă măsuri de asistență pentru victimă și agresor
↓
Monitorizează intervențiile, colaborând cu părinții și psihologul școlar
În cazul unei forme grave de violență școlară:
• Dirigintele → Anunță conducerea unității de învățământ
↓
Sesizează  autoritățile  competente  (jandarmeria/poliția  de  proximitate/DGASPC
etc.)
↓
Sesizează părinții, tutorii sau susținătorii legali
↓
Informează inspectoratul școlar (consilierul de imagine),  în raport cu gravitatea
faptei
↓
Înștiințează Comisia de violență
• Comisia de violență → Realizează o anchetă detaliată
→ Propune măsuri specifice
→ Convoacă consiliul clasei
↓
Se stabilește/propune sancțiunea
• Dirigintele → Aplică sancțiunea conform Regulamentelor școlare
→ Completează Fișa de înregistrare a cazului de violență și o transmite persoanei
desemnate de Comisia de violență să centralizeze fișele și să le înregistreze în baza
de date
• Dirigintele și psihologul școlar → Colaborează cu familia elevului



→ Monitorizează cazul
• Comisia de violență se asigură că fenomenul de violență a fost înregistrat, că
măsurile de intervenție au fost puse în aplicare și  urmărește impactul  acestora
asupra actorilor implicați în cazul de violență respectiv.

Anexa nr. 4 

Procedura generală de intervenție la nivelul unității de învățământ în
situații de violență ce necesită intervenția poliției/jandarmeriei/poliției

locale/ambulanței

Incinta unității de învățământ reprezintă toată zona școlii, incluzând sălile de
clasă, cancelaria, coridoarele, terenul de sport, anexele, curtea școlii etc.
Proximitatea  unităților  de  învățământ  este  reprezentată  de  suprafața  de  teren
situată în afara curții unității, precum arterele rutiere, căile de acces către unitatea
de învățământ, spațiile verzi din jurul școlii, alte spații publice situate în apropierea
acesteia.
• Dacă violența exercitată constă într-un incident de agresiune simplă și  a fost
cauzatoare doar de vătămări corporale ușoare (lovire ușoară cu palma ori cu dosul
palmei), autorul fiind elev cu vârsta sub 14 ani, școala poate reacționa prioritar
pentru sancționarea acestui comportament și poate informa ulterior polițistul de
proximitate pentru aplanarea unei stări conflictuale între părinții victimei și cei ai
agresorului.
•  Dacă  este  vorba  despre  mai  mult  decât  exercitarea  unei  violențe  corporale
ușoare (lovirea repetată de intensitate medie a victimei, atunci poliția/jandarmeria
trebuie  sesizată  odată  cu  intervenția  echipajului  unei  ambulanțe,  prin  apelul
telefonic de urgență la 112).
•  În  toate  cazurile  de  lovire  sau  alte  violențe  exercitate  împotriva  unui  elev,
conducerea școlii trebuie să informeze părinții victimei și instituțiile de aplicare a
legii.
Cei ce vor desfășura astfel de activități sunt cadrele didactice, personalul auxiliar
și  personalul  care  asigură  securitatea/paznicii  unității  școlare,  care  se
autosesizează sau sunt sesizați de izbucnirea sau derularea unui act de violență.
Monitorizarea (activitățile derulate), intervenție
Atunci când un salariat al unității de învățământ este sesizat sau se autosesizează
despre  existența  unui  eveniment  de  violență  în  unitatea  de  învățământ  sau  în
proximitatea  acesteia,  trebuie  să  respecte  următoarele  reguli  procedurale,  în
funcție de eveniment:
A. Pentru tipurile de violență care cad sub incidența codurilor de la 1.10 la
1.14, 2.3, 3.3, de la 4.2 la 4.4 și 4.6 din Nomenclatorul actelor de violență în
școală,  cadrul  didactic/cadrul  didactic  auxiliar  ce  a  fost  sesizat  sau  s-a
autosesizat de producerea unui eveniment va proceda astfel:
– se deplasează de urgență (dacă nu se află deja) la locul unde se desfășoară actul

de violență
respectiv;
–  ajuns la  locul  evenimentului,  acesta  va  efectua  o  scurtă  analiză  a  actului  de

violență și va comunica imediat conducerii  unității  de învățământ despre cele
constatate;

– se informează dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale;
– dacă sunt victime care necesită îngrijiri medicale, sună la numărul de urgență

112 și solicită o ambulanță;



–  directorul  unității  de  învățământ  va  informa  de  urgență  reprezentanții
inspectoratului școlar;

– în cazul în care printre agresori sunt persoane violente, persoanele care au sunat
la  112  vor  solicita  sprijin  din  partea  personalului  școlii  pentru  a  preveni  o
eventuală  degenerare  a  evenimentului  și  vor  solicita,  de  urgență,  sprijinul
poliției locale;

– până la sosirea echipajului de poliție locală sau ambulanță, după caz, se vor lua
măsuri  de  asigurare  a  primului  ajutor  victimelor,  solicitând sprijinul  cadrului
medical  din comună,  conducerii  școlii,  cadrelor  didactice,  consilierului  școlar,
după care vor lua măsuri  pentru transportarea victimei/victimelor la cea mai
apropiată unitate medicală de urgență;

– vor fi îndepărtați elevii care nu sunt implicați în eveniment și care, prin zgomote,
gesturi, îndemnuri, pot instiga sau amplifica dezordinea creată. În acest scop, se
va folosi un ton autoritar, fără a adresa cuvinte jignitoare sau amenințări, având
în vedere vârsta și comportamentul elevilor. Pe cât posibil, vor fi reținute date
despre  agresor/agresori  pentru  identificarea  lor  ulterioară,  în  cazul  în  care
aceștia ar reuși să fugă și nu ar fi cunoscuți de elevi;

– pe cât posibil, autorii faptei vor fi izolați, conducându-i într-o încăpere din incinta
unității de învățământ;

– la sosirea ambulanței, dacă este cazul, se vor da toate detaliile despre victimă și
modul cum s-a întâmplat actul de violență;

– pe cât posibil, se vor lua măsuri de protejare a locului producerii infracțiunii;
– la sosirea echipajului poliției locale se vor oferi toate datele necesare în vederea

identificării elevilor/sau a altor persoane implicate în comiterea faptei, precum și
cauza/motivul incidentului (dacă se cunosc), măsurile preliminare luate de școală
pentru soluționarea evenimentului semnalat (în caz de agresiuni fizice – dacă a
fost anunțat serviciul de ambulanță sau în caz de incendiu dacă au fost informați
pompierii);

– părinții elevilor minori implicați, atât ca victimă, cât și ca autor în incident vor fi
solicitați să se prezinte de urgență la sediul școlii;

–  echipa  de  cercetare  sosită  la  fața  locului,  îndeosebi  polițistul  de  investigații
criminale,  va  fi  pusă  la  curent  cu  toate  datele  și  informațiile  cu  privire  la
participanții la comiterea actului de violență, victime și martori, precum și cu
activitățile și măsurile luate din momentul sosirii la locul faptei.

B. Pentru tipurile de violență care cad sub incidența codurilor de la 1.2,
1.3, 1.5, 1.6, 2.5, 2.4, 3.2, 3.4, 3.5 din  Nomenclatorul actelor de violență în
școală,  cadrul  didactic/auxiliar  ce  a  fost  sesizat  sau  s-a  autosesizat  de
producerea unui eveniment va proceda astfel:
–  după  luarea  la  cunoștință  și,  după  caz,  constatarea  faptei  și  a  gravității  ei,

aceasta  se  aduce  la  cunoștința  profesorului  de  serviciu,  conducerii  unității
școlare, administratorului (în cazul distrugerii de bunuri ale școlii), profesorului
diriginte etc.;

– în cazul în care fapta presupune introducerea de arme albe sau de foc se solicită
sprijinul  personalului  care  asigură  securitatea/paznicului  sau  al  altor  cadre
didactice  și  se  sună  la  numărul  de  telefon  112,  încercându-se  izolarea  și
reținerea persoanei în cauză;

– în cazul în care aceasta reușește să scape, se rețin cât mai multe date despre
posesorul armei,  în vederea informării  echipajelor de poliție/jandarmeriei sau,
după caz, polițistului de proximitate ce vor interveni la solicitare;

- dacă este elev al școlii, se anunță și părinții acestuia;
– în cazul în care fapta semnalată constă în furtul unui bun, distrugerea de bunuri

(care se manifestă prin violență continuă), se procedează ca mai sus.



Anexa 5 

Nomenclatorul actelor de violență

Categorie Tip COD

1. Atac la persoană

1.Violarea secretului corespondenței (accesarea fără 
consimțământul persoanei a calculatorului, 
telefonului mobil etc.) 1.1

2. Discriminare și instigare la discriminare 1.2
3. Insulte grave, repetate 1.3
4. Amenințări repetate 1.4
5. Șantaj 1.5
6. Înșelăciune 1.6
7. Instigare la violență 1.7
8. Violențe fizice ușoare, fără arme (lovire) 1.8
9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin 

omisiune de înștiințare 
1.9

10. Fapte privitoare la viața sexuală (violul, actul 
sexual cu un minor, perversiunea sexuală, 
corupția sexuală, seducția, hărțuirea sexuală)

1.10

11. Violență fizică gravă fără arme (vătămare 
corporală gravă)

1.11

12. Violență fizică cu arme albe 1.12
13. Violență fizică cu arme de foc 1.13
14. Omor sau tentativă de omor 1.14

2. Atentat la securitatea unității
școlare

1. Introducerea unor persoane străine în incinta școlii 2.1
2. Alarmă falsă 2.2
3. Incendiere și tentativă de incendiere 2.3
4. Introducere sau port de armă albă în spațiul școlar 2.4
5. Introducere sau port de armă de foc în spațiul școlar 2.5

3. Atentat la bunuri

1. Însușirea bunului găsit 3.1
2. Furt și tentativă de furt 3.2
3. Tâlhărie 3.3
4. Distrugerea bunurilor unor persoane 3.4
5. Distrugerea bunurilor școlii 3.5

4. Alte fapte de violență sau 
atentate la securitate în spațiul 
școlar

1. Consum de alcool 4.1
2. Consum de stupefiante sau alte substanțe interzise 4.2
3. Trafic cu stupefiante sau alte substanțe interzise 4.3
4. Automutilare 4.4
5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 4.5
6. Suicid sau tentativă de suicid 4.6
7. Alte tipuri de violență 4.7


