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Lista de difuzare: 
 
 

Exempla
r 
Nr. 

Destinatar document Data difuzării Semnătura de 
primire 

1 Responsabil Comisia pentru 
prevenirea și combaterea violenței 

  

2 Profesori diriginți   

3 Elevi   
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Referinţe:  

Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie; 
Standardele de calitate  
Legea educaţiei naţionale 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
Regulamentul de ordine interioară 
 
1. Scopul procedurii : 
Monitorizarea  abaterilor disciplinare a elevilor din cadrul Școlii ”Titu Maiorescu” Iasi. 
Stabilirea modului de aplicare a sancţiunilor elevilor pentru abateri disciplinare, număr 
mare de absenţe. 
                                                                       
2. Aria de cuprindere :  
Procedura se aplică tuturor elevilor din unitatea școlară 
 

 3.    Responsabilităţi : 

      - Conducerea unitatii 
      - Responsabilul de procedură este coordonatorul Comisiei de prevenire şi 
combatere a violenţei şcolare.   
Atribuţiile responsabilului de procedură sunt:  
a) Asigură buna funcţionare a Comisiei de prevenire şi combatere a violenţei şcolare;  
b) Asigură colectarea şi comunicarea datelor culese de comisie factorilor responsabili; 
c) Stabileşte noi modalităţi de îmbunătăţire a activităţii de monitorizare a abaterilor 
disciplinare ale elevilor şi planuri de măsuri în vederea reducerii violenţei în mediul şcolar;   
d) Întocmeşte periodic rapoarte de activitate ce le prezintă tuturor factorilor interesaţi 
(echipa managerială, I.S.J. Iaşi, Consiliul Profesoral al Școlii ”Titu Maiorescu” Iasi, părinţi, 
elevi, organisme locale etc.).  
     - Profesori diriginţi 
 

4. Continutul procedurii : 

 Profesorul diriginte aduce la cunoştinţa conducerii şcolii şi a părinţilor 
fapta disciplinară 

 Profesorul diriginte anchetează fapta disciplinară la nivelul clasei/şcolii. 
 Profesorul diriginte stabileşte în funcţie de gravitatea faptei, împreună cu 

Consiliul profesoral al clasei, dacă este cazul, măsurile de sancţionare a 
elevului conform art. 119-128  din R.O.F.U.I.P şi a Art. 29 R. O. I.  

 Profesorul diriginte aduce la cunoştinţa directorului/directorului adjunct 
concluzia anchetei şi măsurile de sancţionare. 

 Profesorul diriginte/director duce la îndeplinire măsurile de sancţionare a 
elevilor. 

 Profesorul diriginte/director poate anula sancţiunea dacă elevul dă dovadă de 
un comportament ireproşabil pe o perioadă stabilită de comun acord cu 
elevul, părinţii, conducerea şcolii.  
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 Profesorul diriginte poate anula prevederea scăderii notei la purtare, asociată 
sancţiunii dacă elevul dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o 
perioadă stabilită de comun acord cu elevul, părinţii, conducerea şcolii.  

 Fiecare diriginte monitorizează semestrial şi anual abaterile disciplinare ale 
elevilor din clasa pe care o coordonează;  

 La sfârşitul fiecărui semestru şi anual, dirigintele clasei consemnează 
abaterile disciplinare ale elevilor clasei şi sancţiunile aferente (conform 
anexei);  

 Tabelele de monitorizare sunt trimise prin e-mail responsabilului de 
procedură în vederea analizei violenţei din mediul nostru şcolar;  

 Dirigintele aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare conform ROFUIP şi 
ROI; 

 Dirigintele  poate  solicita psihologului şcolii consilierea elevilor cu abateri 
disciplinare şi informează părinţii asupra situaţiilor constatate; 

 Diriginţii  acordă tot sprijinul Comisiei de prevenire şi combatere a 
violenţei şcolare; 

 Dirigintele va informa parintii in scris cu privire la sanctiunile 
aplicate. 

     5.  Monitorizarea procedurii 

Monitorizarea procedurii se realizează de către Comisiei de prevenire şi combatere a 
violenţei şcolare; 
 

     6.   Analiza procedurii 

Analiza procedurii se face în cadrul comisiei şi în cadrul CEAC; Ritmicitatea analizei 

procedurii este de un an şcolar. 

    7. Anexe la procedură 
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Tabel de monitorizare a abaterilor disciplinare şi a altor acte de violenţă ale elevilor  

(cu excepţia celor aferente absenteismului) 
Semestrul I  

A se consemna fiecare abatere cât timp sancţiunile sunt diferite, chiar dacă autorul se repetă!  
 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele elevului 

Abaterea  
Codul 

abaterii  

Data 
producerii 

(luna şi anul) 

Sancţiunea aplicată 

Eliminare 
de la 

cursuri  
Precizaţi 
numărul 
de zile 

Scăderea notei la 
purtare   

Precizaţi numărul 
de puncte 

Altă sancţiune sau 
nu e cazul 

Bifaţi dacă cele 2 
coloane 

precedente nu 
sunt completate! 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 
Instrucţiuni de completare Categorie abateri / Codul aferent  
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CATEGORIE TIP COD 

A. Atac la persoană 

Violenţe fizice fără arme A01 
Violenţe fizice cu arme (albe, de foc etc.) A02 
Insulte  A03 
Ameninţări  A04 
Hărţuiri A05 
Intimidări A06 
Şantaj A07 
Violenţe fizice cu caracter sexual A08 
Viol A09 

B. Atentat la 
securitatea unităţii 

şcolare 

Introducerea unor persoane străine în incinta şcolii B01 
Tentativă de incendiu B02 
Port armă  B03 
Alarmă falsă  B04 

C. Atentat la bunuri 

Furt sau tentativă de furt  C01 
Distrugerea bunurilor colegilor/profesorilor C02 
Distrugerea bunurilor şcolii C03 
Incendii C04 

D. Alte fapte de 
violenţă sau atentate la 

securitate 

Consum de stupefiante D01 
Consum de alte substanţe interzise (alcool, ţigări 
etc.) 

D02 

Trafic cu stupefiante D03 
Trafic cu alte substanţe interzise D04 
Tentative de suicid D05 
Suicid D06 

E. Alte abateri 

Consumul repetat de alimente, al gumei de 
mestecat şi al seminţelor pe durata orelor de curs 

E01 

Părăsirea nejustificată repetată a perimetrului 
şcolii 

E02 

Deţinerea sau difuzarea de materiale cu caracter 
obscen sau pornografic 

E03 

Deţinerea dau difuzarea de materiale care E04 
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atentează la independenţa, suveranitatea şi 
integritatea naţională sau care cultivă intoleranţa 
sau violenţa  
Alte abateri neprevăzute  E05 

 

 


