
DECIZIA NR. 11/ 30.09.2021 
 

privind constituirea Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a 
faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea 

interculturalităţii 
  
    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.   
Având în vedere: 
- propunerea  Consiliului profesoral din data 13 09 2021, 
-Hotărârea   Consiliului de Administrație  nr.6 din 30 09 2021, 
  Fapul că în unitatea noastră şcolară învaţă elevi care provin din familii de etnie rroma  
nedeclarați oficial și elevi cu diferite capacități de învățare, 
 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 Comisia  pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de 
corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii în anul școlar 2021-
2022, cu următoarea componenţă: 

    Coordonator:  prof. Lazanu Elena 
    Membri:         prof. Selcovoiu Teodor 
          Inv. Huluba Liliana 
          inv. Lazăr Alina 
          înv. Negruț Cristea 
          Părinte:Busuioc Lenuta 
          Elev: Păduraru Nectaria 

Art.2  În ce priveşte prevenirea și eliminarea discriminării în mediul școlar și promovarea 
interculturalității precum şi   prevenirea şi  eliminarea oricărei forme de segregare școlară 
comisia  exercită următoarele atribuții: 
a)monitorizează sistematic, anual, toate formele de segregare școlară (pe toate criteriile) în 
unitatea de învățământ preuniversitar unde este constituită, prin colectarea tuturor 
indicatorilor stabiliți prin metodologiile de monitorizare a segregării școlare, centralizarea lor 
la nivelul unității școlare și raportarea lor către inspectoratul școlar județean/Inspectoratul 
Școlar al Municipiului București 
b) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate 
criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și metodologia de prevenire și 



intervenție în situațiile de segregare școlară, ca la constituirea grupelor/claselor de început de 
nivel de studii (grupa de ante-preșcolari sau preșcolari, clasa pregătitoare, clasa a V-a, clasa a 
IX-a) să se asigure mixarea elevilor astfel încât diversitatea socială, etnică, culturală etc. a 
circumscripției școlare să fie reflectată în fiecare grupă/clasă/clădire/ultimele două 
bănci/altele etc.; 
c) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate 
criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și metodologia de prevenire și 
intervenție în situațiile de segregare școlară, modalitatea de repartizare a elevilor între 
clădirile aceleiași unități de învățământ preuniversitar (acolo unde unitatea de învățământ 
preuniversitar își desfășoară activitatea didactică în mai multe clădiri); 
d) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate 
criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și metodologia de prevenire și 
intervenție în situațiile de segregare școlară, modalitatea de repartizare a elevilor și cadrelor 
didactice pe clase (acolo unde există mai multe clase pe același an de studiu); 
e) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate 
criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și metodologia de prevenire și 
intervenție în situațiile de segregare școlară, modalitatea de repartizare a elevilor în ultimele 
două bănci (acolo unde este menținută aranjarea spațială a claselor pe șiruri de bănci); 
f) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate 
criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și metodologia de prevenire și 
intervenție în situațiile de segregare școlară, reflectarea diversității sociale, etnice, culturale 
etc. în spațiul școlar și în activitățile didactice curriculare și extra-curriculare; 
g) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate 
criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și metodologia de prevenire și 
intervenție în situațiile de segregare școlară, reflectarea diversității sociale, etnice, culturale 
etc. în structurile de conducere sau organismele consultative ale unităților de învățământ 
preuniversitar (de exemplu, consiliile de administrație ale unității de învățământ 
preuniversitar, comitetele de părinți etc.); 
h) identifică nevoile de resurse umane necesare în procesele de incluziune educațională și 
recomandă directorului unității școlare de învățământ preuniversitar angajarea acestor resurse 
umane (de exemplu mediator școlar, consilier școlar, cadre didactice aparținând grupurilor 
minoritare sau vulnerabile, cadru didactic de sprijin etc.); 
i) identifică nevoile de formare a managerilor școlari și a cadrelor didactice din unitatea de 
învățământ preuniversitar în domenii legate de desegregarea școlară, abordări incluzive în 
educație, calitatea educației în contexte incluzive etc. și le comunică unității de învățământ 
preuniversitar; 
j) elaborează și coordonează implementarea planului de desegregare școlară și incluziune 
educațională în momentul în care identifică o situație de segregare școlară; 
k) raportează inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București 
progresul realizat în cadrul implementării planului de desegregare școlară și incluziune 
educațională; 
l) elaborează proiecte având ca obiectiv desegregarea școlară și incluziunea educațională; 
m) elaborează planul de acomodare rezonabilă și accesibilizare a unității de învățământ 
preuniversitar de masă pentru incluziunea educațională a antepreșcolarilor, preșcolarilor și 
elevilor cu dizabilități; 
n) elaborează și coordonează implementarea unor campanii de conștientizare și comunicare 
în circumscripția sa școlară pentru părinți, copii/elevi, autorități locale și județene pentru 
promovarea educației incluzive de calitate, pentru promovarea interculturalității sau pentru 
acțiuni de desegregare școlară; 



o) propune conducerii unității școlare de învățământ preuniversitar parteneriate cu 
organizațiile neguvernamentale, autoritățile centrale, județene și locale, cu alte organizații 
specializate etc. în domeniul desegregării școlare și incluziunii educaționale; 
p) propune Comisiei de evaluare și asigurare a calității de la nivelul unității de învățământ 
preuniversitar programe, măsuri și activități de îmbunătățire a calității în domeniul 
desegregării școlare și incluziunii educaționale. 
Art.3 În ce priveşte prevenirea şi eliminarea violenţei şi a faptelor de corupţie comisia are 
următoarele atribuţii: 
a.) elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor 
incluse în cadrul Planului operaţional al unităţii şcolare privind reducerea violenţei; 
b.) monitorizarea aplicării Legii 272/2004, privind Protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului; 
c.) elaborarea semestrială a unui raport privind actele de violenţă din şcoală şi a măsurilor 
aplicate în vederea reducerii şi combaterii violenţei în şcoală; 
d.) elaborarea şi aplicarea “sistemului cadru de asigurare a protecţiei unităţii şcolare, a 
siguranţei elevilor şi cadrelor didactice“; 
e.) organizarea unor întâlniri cu reprezentanţi ai unor instituţii abilitate în vederea prevenirii 
şi combaterii delicvenţei juvenile. 
Art.3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat. 
 
                                                          Data astăzi        28.09.2021 

 
Director, Prof. Mihai Didina 


