
Liceul Teoretic “Bogdan Vodă” Hălăuceşti 

Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenței în mediul școlar 
 
 

Procedura generală de intervenţie la nivelul școlii în situaţii 

de violenţă 

 

 
Constatarea faptei de un cadru didactic şi aducerea la cunoştinţa pofesorului de serviciu: 

 Este înştiinţat profesorul diriginte→anchetarea cazului 

 Se stabileşte gravitatea faptei (formă uşoară sau formă gravă de violenţă) 

 

În cazul unei forme ușoare a violenţei şcolare: 

1. dacă sancţiunea nu e prevăzută în Regulamentul Intern al unităţii şcolare 

 Este sesizată comisia de violenţă şi conducerea şcolii (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 sancţiunea este prevăzută în Regulamentul Intern al unităţii şcolare 

 Se convoacă Consiliul Profesorilor Clasei (se analizează cazul,se propune şi se stabileşte o sancţiune) 

 Se sancţiunează elevul → dirigintele 

 Aplică sanţiunea 

 Informează părinţii 

 Recomandă măsuri de asistență pentru victimă și agresor 

 Monitorizează intervențiile, colaborând cu părinţii şi psihologul şcolar 

 

În cazul unei forme grave de violenţă şcolară: 

1. Dirigintele  anunţă conducerea şcolii 

 Sesizează Autoritățile competente (Jandarmeria/Poliţia de Proximitate/DGASPC etc.) 

 Sesizează părinţii/tutorii legali 

 Informează ISJ (Consilierul de Imagine), în raport cu gravitatea faptei 

 Înştiinţează comisia de violenţă 

 

2. Comisia de violenţă 

 realizează o anchetă detaliată 

 propune o sancţiune 

 convoacă Consiliul Profesorilor Clasei 

 Se stabileşte sancţiunea 

 

3. Dirigintele 

 Aplică sancţiunea conform Regulamentului Intern 

 Completează Fişa de înregistrare a cazului de violenţă şi o transmite persoanei desemnate de Comisia 

de violență să centralizeze fişele și să le înregistreze în baza de date 

 

4. Psihologul şcolar 

 realizează consilierea psihologică pentru victimă/agresor 

 

5. Dirigintele şi psihologul şcolar 

 colaborează cu familia elevului 

 monitorizează cazul 

 

6. Comisia de violență se asigură că fenomenul de violență a fost înregistrat, că măsurile de intervenție 

aufost puse în aplicare și urmărește impactul acestora asupra actorilor implicați în cazul de violență respectiv. 


