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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT RĂDENI 
 
 
 

DECIZIE  
Grup de acţiune anti-bullying 

 
 

În temeiul:  
Legea nr. 1 /2011 Legea Educaţiei Naţionale 
Legea nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, 

     Secțiunea 4, art.12 din Ordinul Cadru nr. 6134/ 21.12.2016 privind interzicerea segregării 
școlare în unitățile de învățământ preuniversitar; 
 -art 22 alin. 2, lit. a /din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ 
Preuniversitar  Aprobat prin ORDINUL nr. 5.447 din 31 august 2020, publicat în Monitorul 
Oficial al României,Partea I, nr. 827 din 9 septembrie 2020. 
-art.71 alin.2, lit.a din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ 
Preuniversitar  Aprobat prin ORDINUL nr. 5.447 din 31 august 2020, publicat în Monitorul 
Oficial al României,Partea I, nr. 827 din 9 septembrie 2020.  
-O.M.E.C. nr.4343/27 mai 2020 privind aprobrea 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 
Având în vedere: 
-Rezultatul alegerii din Consiliul Profesoral 
-Rezultatul alegeriii din Consiliul Reprezentativ al părinților 
-Rezultatul alegerii Consiliului elevilor 
-Hotărârea   Consiliului de Administrație  nr.6 din 30 09 2021, 
 
  Profesor  MIHAI DIDINA director al Scolii Gimnaziale nr.1 sat Radeni, judeţul Vaslui, 
numit prin decizia IȘJ Vaslui  nr. 823/27.08.2021, 

 
DECIDE:  

 
 Art.1 Se constituie grupului de acţiune antibullying în ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, 
SAT RĂDENI pentru anul școlar 2021-2022 format din: 
-Mihai Didina- director 
-Ursu Anișoara-consilier educativ 
-Lazanu Elena-profesor 
-Hriscu Elena-reprezentant părinti 
-Lazar Alina Ramona-membru supleant  
-Busilă Cristina-membru supleant 
-Chingălată Denis Iustin-elev in clasa a VIII-a 
-Răileanu Daniela Nicoleta-elevă în clasa a VII-a 

Art.2 Grupul de acţiune antibullying are următoarele atribuţii:  
a) aplică legislaţia în vigoare cu privire la prevenirea, identificarea şi raportarea situaţiilor de 
violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi propune conducerii unităţii de învăţământ 
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sesizarea autorităţilor competente în cazul comiterii unor acte de violenţă psihologică - bullying 
sau a altor acte de violenţă gravă comise în unitatea de învăţământ;  
b) întocmeşte şi implementează planul antibullying al unităţii de învăţământ;  
c) întocmeşte codul antibullying al şcolii, care, pe lângă aspectele normative şi descrierea 
valorilor de respect, toleranţă, curaj şi grijă, asumate şi revendicate de şcoală, va include şi 
măsurile educative ori disciplinare ce pot fi aplicate în situaţiile de bullying şi responsabilităţile 
elevilor, ale cadrelor didactice şi ale părinţilor;  
d) primeşte sesizări, în scris ori verbale, din partea cadrelor didactice, a elevilor, părinţilor sau a 
personalului auxiliar cu privire la situaţiile de bullying identificate şi procedează imediat la 
investigarea lor, astfel încât procesul de evaluare şi stabilire a gravităţii faptelor să nu dureze mai 
mult de 48 de ore;  
e) colaborează cu învăţătorii şi profesorii diriginţi pentru soluţionarea problemelor raportate şi 
adoptarea măsurilor adecvate protecţiei victimei şi corectării comportamentelor de bullying ale 
autorului;  
f) asigură protecţia elevilor care au raportat situaţiile de bullying împotriva oricărei forme de 
discriminare ori răzbunare din partea elevilor ori a cadrelor didactice;  
g) aplică în activitatea sa formularele, chestionarele, recomandările, regulile de investigaţie, 
intervenţie şi monitorizare a cazurilor de bullying/cyberbullying din ghidurile specifice întocmite 
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;  
h) realizează materiale de informare şi le distribuie, direct ori online, atât elevilor şi cadrelor 
didactice, cât şi părinţilor şi membrilor personalului nedidactic;  
i) ia legătura cu familiile victimelor şi ale autorilor, în vederea gestionării situaţiilor de bullying, 
actelor de bullying/cyberbullying;  
j) derulează programe de informare cu elevii, părinţii şi cadrele didactice, prin colaborare cu 
comisiile pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, cu alte structuri interne ale şcolii ori cu 
specialişti ai organizaţiilor neguvernamentale, pentru cunoaşterea caracteristicilor fenomenului 
de bullying şi a riscurilor la care sunt supuşi elevii, pentru încurajarea implicării lor în 
promovarea şi respectarea codului antibullying al şcolii, precum şi pentru prezentarea rolului 
grupului de acţiune antibullying;  
k) organizează şi coordonează, cu sprijinul cadrelor didactice şi al reprezentanţilor elevilor şi 
părinţilor, sistemul de raportare al şcolii cu privire la actele de bullying între elevi, cu respectarea 
principiilor anonimităţii şi al confidenţialităţii;  
l) anual, evaluează, cu participarea elevilor, dimensiunea fenomenului de bullying în şcoală şi 
eficienţa intervenţiilor grupului de acţiune antibullying;  
m) participă la evaluarea şi îmbunătăţirea climatului şcolar, la promovarea valorilor şcolii şi la 
organizarea de acţiuni în vederea creşterii gradului de coeziune între elevi şi a comunicării 
pozitive între aceştia şi cadrele didactice;  
n) colaborează cu responsabilul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în 
vederea organizării de activităţi extraşcolare, dezbateri ori evenimente speciale de conştientizare 
a problematicii bullyingului/cyberbullyingului, în cadrul şcolii ori în comunitate, atât pentru 
elevi, cât şi pentru întreg personalul didactic ori nedidactic al şcolii;  
o) organizează în şcoli sesiuni de informare/dezbatere cu privire la responsabilităţile parentale în 
reducerea situaţiilor de bullying;  
p) pregăteşte şi coordonează elevii numiţi de către consiliile şcolare ca "ambasadori 
antibullying";  
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q) participă la întâlniri cu alte grupuri de acţiune antibullying, la evenimente şi campanii 
organizate în acest domeniu şi utilizează resursele online avizate de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării (cum ar fi portalul www.scolifarabullying.ro şi www.oradenet.ro);  
r) îndeplineşte orice altă activitate antibullying cerută de conducere ori de consiliul de 
administraţie al unităţii şcolare. 
 
Art.3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat. 
 
                                                          Data astăzi        28.09.2021 

 
Director, Prof. Mihai Didina 

 


