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COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENȚEI, 
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Componența comisiei: 
- Prof. Ghinga Olga-Iulia- director 

- Prof. Pop Lavinia –Diana- director adjunct 

- Prof. Țolea Florina- consilier educativ 

- Prof. Stanciu Mihaela- reprezentant siguranța școlară 

- Prof. Bereneanț Ana- membru 

- Prof. Golda Carmen- membru 

- Prof. Gaga Loghin- membru 

- Prof. Carțiș Crina -membru 

- Prof. Funar Mihaela -membru 

- Reprezentant CLM 

- Chișcan Marcel- reprezentant părinți 

- Dologa Casian- reprezentant elevi 

 

 

 

ARGUMENT 

 

Şcoala are misiunea de a permite fiecărui copil să crească, să-şi dezvolte spiritul şi corpul 

deci inteligenţa, sensibilitatea, creativitatea; să permită copiilor să înveţe să trăiască împreună, unii 

cu alţii, cu persoane diferite, să-şi poată ocupa progresiv locul în societate, să poată deveni cetăţeni 

activi. 
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1. Misiunea Comisiei pentru Prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie, 

discriminare în mediul şcolar și promovarea interculturalității 

Misiunea Comisiei pentru Prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie, discriminare 

în mediul şcolar și promovarea interculturalității constă în promovarea şi apărarea drepturilor 

stabilite prin legislaţia antidiscriminare, prevenirea și eliminarea violenței și a faptelor de corupție, 

şcoala fiind totodată  o comunitate în care persistă un înalt grad de interacţiune socială, respect 

reciproc pentru tradiţii,valori şi norme. 

Comisia pentru Prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie, discriminare în mediul 

şcolar și promovarea interculturalității din cadrul Colegiului Tehnologic de Industrie Alimentară 

Arad, are rolul de a informa şi de a forma elevii, cadrele didactice, părinţii în vederea prevenirii şi 

eliminării oricărei forme de discriminare și violență. Totodată se propun luarea unor  măsuri  

disciplinare de către conducerea unităţii de învăţământ ( Direcţiune, Consiliul de Administraţie ), în 

cazul încălcării, de către cadrele didactice şi elevi, a legislaţiei referitoare la faptele de discriminare, 

la faptele de violență și de corupție, contribuind astfel la crearea unui climat general de încredere, 

respect şi solidaritate, definitoriu pentru o societate democratică şi europeană. 

 

 

2. Scopul 

Stabilirea unor linii directoare de acţiune în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării, 

violenței şi corupției, având la bază respectarea legilor în vigoare. 

În acest sens, Comisia pentru Prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie, 

discriminare în mediul şcolar și promovarea interculturalității  îşi propune:  

 construirea unui sistem eficient pentru prevenirea şi combaterea discriminării, violenței  şi 

corupției în cadrul şcolii; 

 promovarea interculturalității; 
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 adaptarea şi îmbunătăţirea procedurilor pentru sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

violență și corupție; 

 medierea conflictelor rezultate dintr-un act / faptă de discriminare, violență, corupție; 

 consolidarea cooperării cu societatea civilă, cu instituţiile administraţiei publice locale şi 

mass-media. 

 

 

3.  Obiective generale: 

 

A) Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură asupra elevilor 

şi  personalului încadrat în unitatea de învăţământ. 

B) Promovarea integrităţii, transparenţei instituţionale şi a bunei desfăşurări a 

activităţilor specifice; stabilirea priorităţilor de intervenţie în domeniul prevenirii 

corupţiei;  asumarea răspunderii de către personalul de conducere cu privire la 

implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor. 

 C)    Identificarea grupurilor ţintă şi a factorilor interesaţi, respectarea şi aplicarea legii şi 

protecţia elevilor discriminaţi,conştientizarea problemelor discriminării, îmbunătăţirea   

educaţiei   în   ceea   ce   priveşte prevenirea și combaterea discriminării.   Promovarea, 

in cadrul unitatii de invatamant, a principiilor scolii incluzive.  

 

1. Obiective la nivelul şcolii 

 

A. 

 Conştientizarea existenţei problemei violenţei în mediu şcolar şi a necesităţii derulării unor 

programe de prevenire şi combatere a acesteia; 

 Crearea unui sistem de informare şi comunicare eficientă între şcoală şi comunitate, în 

vederea reducerii violenţei în şcoală; 

 Atragerea şi implicarea reprezentanţilor comunităţii în acţiuni de prevenţie şi combatere a 

violenţei în şcoală; 
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 Monitorizarea organizării  unor activităţi recreative cu specific nonviolent (activitati artistice, 

sportive, competitii pe clase, concursuri) ; 

 Atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de socializare şi 

culturalizare, de acțiuni anti-violență; 

 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

           abandonului şcolar, actelor de delicvență juvenilă precum şi pentru monitorizarea şi oferirea 

de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental; 

 Promovarea unei culturi a toleranţei şi sensibilizarea tuturor actorilor şcolii (elevi, părinţi, 

cadre didactice, manageri şcolari ) cu privire la prevenirea fenomenelor de violenţă în şcoală; 

 Elaborarea şi testarea unor instrumente de identificare, monitorizare şi evaluare a 

fenomenelor de violenţă în şcoală; 

 Monitorizarea actelor de violență, faptelor care încalcă prevederile regulamentelor școlare, 

evidența actelor de violeță, întocmirea rapoartelor în urma unor evenimente grave etc; 

 Elaborarea, anual, a unui raport care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru 

prevenirea și combaterea violenței în școală 

  

B. 

 Dezvoltarea activităţilor cu societatea civilă/Consiliul părinţilor în vedere promovării 

iniţiativelor anticorupţie; 

  Oferirea informaţiilor complete atat pe site-ul şcolii cat şi la orele destinate programului                

anticorupţie; 

  Încheierea protocoalelor de colaborare în vederea realizării schimburilor de date între 

scoala, alte instituţii de învăţământ şi comunitatea locala; 

 Monitorizarea aplicării prevederilor legale în vederea reducerii vulnerabilităţii la corupţie. 

  

 

 C. 
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 Colaborarea cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, mediatorii şcolari, Consiliul elevilor, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consiliul Naţional pentru 

Combaterea Discriminării, organizaţii nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului şi 

alţi factori interesaţi în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare şi a 

promovării interculturalităţii; 

 Propunerea unor acţiuni specifice, la nivelul claselor sau al unităţii de învăţământ, care să 

contribuie la cunoaşterea şi valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalităţii; 

 Elaborarea şi implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele 

nondiscriminatorii la nivelul unităţii de învăţământ; 

 Identificarea şi analiza cazurilor de discriminare şi înaintarea de propuneri de soluţionare a 

acestora, consiliului de administraţie, directorului unităţii de învăţământ sau consiliului 

profesoral, după caz;  

 Sesizarea autorităţilor competente în cazul identificării formelor grave de discriminare;  

 Monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea 

discriminării şi promovarea interculturalităţii;  

 Elaborarea, anual, a unui raport care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru 

prevenirea discriminării şi la rezultatele obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare 

şi/sau, după caz, segregare. 

 

            Raportul elaborat  Comisia pentru Prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de 

corupţie, discriminare în mediul şcolar și promovarea interculturalității este inclus în 

raportul anual de analiză a activităţii unității de învățămant. 

 

Director adjunct, 

Prof. Pop Lavinia Diana 


