ANEXA 1:
Unitatea de învățământ: _____________________________

MACHETA VIOLENŢA ŞCOLARĂ

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele
agresorului
(elev sau cadru
didactic)

Vârsta
elevului

Clasa

Codul tipului de violenţă*
Elev
Elev
Elev
Cadru
–
–
–
didactic
elev
cadru
terţi
–
didactic
elev

Sancțiuni aplicate
elevilor
(cf. Statutul elevului
OMENCS nr. 4.742/2016,
art. 17 - 25)
și cadrelor didactice
( cf. LEN, art. 280 (2))

* Pentru fiecare act de violență se notează codul corespunzător din nomenclatorul actelor de violență (Anexa 1a),

Director,
Polițist de proximitate,

Responsabil
Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei,
a faptelor de a faptelor de corupţie şi discriminării
în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii

Actele de violenţă se raportează conform Anexa 1 și Anexa 2, în ultima zi a fiecărei luni, pe adresa de e-mail
violentascolara@yahoo.com.

ANEXA 1a:
Nomenclatorul actelor de violență
Categorie
1. Atac la persoană

2. Atentat la
securitatea unităţii
şcolare

3. Atentat la bunuri

4. Alte fapte de
violenţă sau
atentate la
securitate în spaţiul
şcolar

Tip violență
1.Violarea secretului corespondenţei (accesarea fără consimţământul persoanei a
calculatorului, telefonului mobil etc.)
2. Discriminare şi instigarea la discriminare
3. Insulte grave, repetate
4. Ameninţări repetate
5. Şantaj
6. Înşelăciune
7. Instigare la violenţă
8. Violenţe fizice uşoare, fără arme (lovire)
9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înştiinţare
10. Fapte privitoare la viaţa sexuală (viol, actul sexual cu un minor, perversiunea
sexuală, corupţia sexuală, seducţia, hărţuire sexuală)
11. Violenţă fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă)
12. Violenţă fizică cu arme albe
13. Violenţă fizică cu arme de foc
14. Omor sau tentativă de omor
1. Introducerea unor persoane străine în incinta şcolii
2. Alarmă falsă
3. Incendiere şi tentativă de incendiere
4. Introducere sau port de armă albă în spaţiul şcolar
5. Introducere sau port de armă de foc în spaţiul şcolar
1. Însuşirea bunului găsit
2. Furt şi tentativă de furt
3. Tâlhărie
4. Distrugerea bunurilor unor persoane
5. Distrugerea bunurilor şcolii
1. Consum de alcool
2. Consum de stupefiante sau alte substanţe interzise
3. Trafic cu stupefiante sau alte substanţe interzise
4. Automutilare
5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
6. Suicid sau tentativă de suicid
7. Alte tipuri de violenţă

COD
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Actele de violenţă se raportează conform Anexa 1 și Anexa 2, în ultima zi a fiecărei luni, pe adresa de e-mail
violentascolara@yahoo.com.

ANEXA 2:

Unitatea de învățământ: _____________________________

Tipul de violență/abuz

Număr cazuri violență psihologică - bullying
Elev - Elev

Elev - Cadru didactic

Cadru didactic - Elev

Abuz fizic
Abuz sexual
Abuz psihologic/abuz emoțional
Neglijare
Altele (specificați)

*se completează pe baza fișelor de semnalare, conform anexei 2 din OMEC nr. 4.343/2020 privind
aprobarea Normelor metodologice privind violenţa psihologică - bullying

Director,

Actele de violenţă se raportează conform Anexa 1 și Anexa 2, în ultima zi a fiecărei luni, pe adresa de e-mail
violentascolara@yahoo.com

