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PPLLAANN  MMAANNAAGGEERRIIAALL  

PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI SI A FAPTELOR DE CORUPTIE ÎN MEDIUL ŞCOLAR 

AN  ŞCOLAR  2022 – 2023 

 

1. DIAGNOZA 

 Violenţa umană este una dintre marile probleme ale societăţii contemporane. Exemple de tipuri de violenţă pot fi întâlnite zilnic atât în spaţiul 

public şi privat, cât şi în cel public instituţionalizat, cum este, de exemplu, grădinița. Programul naţional comun de prevenire şi combatere a violenţelor 

în unităţile de învăţământ impune realizarea eforturi în scopul găsirii celor mai eficiente mijloace de contracarare a efectelor nocive ale acestui fenomen. 

Este necesară, aşadar, o implicare şi o colaborare mai strânsă între instituţiile guvernamentale şi non-guvernamentale care se ocupă de educarea şi 

protecţia minorilor – familie, grădiniță, poliţie, autorităţi locale, comunitate etc. – în vederea creşterii siguranţei acestora, a imprimării unui 

comportament civilizat şi a unui respect mai mare faţă de lege. 

 Din analiza realizată la nivel local, în baza unor interviuri de grup cu reprezentanţi ai cadrelor didactice şi copii, a reieşit faptul că, într-un 

clasament al agresiunilor întâlnite în mediul şcolar, cea mai mare frecvenţă o au cele din relaţia copil-copil, reprezentate în special de violenţa verbală.  

 Periodic se realizează la nivelul instituţiilor abilitate, o analiză a fenomenelor de violenţă în care sunt implicate copiii, mai ales în mediul şcolar 

şi familial. 

 Ţinând cont de faptul că în procesul de educaţie sunt implicaţi mai mulţi factori – familie, grădiniță, autorităţi,  măsurile stabilite îşi propun 

realizarea unor activităţi concrete la nivelul unității cât şi în plan local, desfăşurate în colaborare cu structuri guvernamentale şi neguvernamentale, cu 

atribuţii sau preocupări în domeniul prevenirii delivenţei juvenile, precum şi prin angrenarea nemijlocită a copiilor şi a familiilor acestora în activităţi 

educativ- preventive. Astfel se urmăreste cunoaşterea problemelor cu care se cofruntă copiii şi identificarea unor soluţii adecvate pentru ele, printr-o 

acţiune comună şi coerentă a părţilor implicate. 
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2. SCOP 

 Reducerea numărului actelor de violenţă în perimetrul grădiniței sau a structurii şi în zonele adiacente acestora, asigurarea unui mediu de viaţă 

socială armonios, liniştit, sănătos şi sigur pentru copii şi întreaga comunitate, conform standardelor europene. 

 

3. OBIECTIVE 

• Analizarea periodică a situaţiei din unitate / structură , în ceea ce priveşte comiterea actelor de violenţă/ infracţiunilor. 

• Pregătirea antiinfracţională şi antivictimă a copiilor în vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea normelor de convieţuire 

socială. 

• Atragerea şi implicarea copiilor în activităţi de prevenire a violenţei şi combatere a criminalităţii. 

• Crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între grădiniță, autorităţi şi familie pentru identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor 

de violenţă/ infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali. 

• Eficientizarea activităţii de combatere a violenţelor şi a altor fapte antisociale comise în zona unităţilor de învăţământ. 

 

4.  REZULTATE AŞTEPTATE 

Obiectivul 1: 

➢ Cunoaşterea permanentă a stării de siguranţă existentă în unitatea şcolară sau structura grădiniței; 

➢ Identificarea formelor de manifestare a comportamentelor antisociale ale copiilor, în special a manifestărilor agresive. 

Obiectivul 2: 

➢ Cunoaşterea de către copii a prevederilor legale privind minoritatea şi consecinţele juridice asociate săvârşirii de infracţiuni sau alte fapte 

antisociale; 
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➢ Cunoaşterea de către copii a măsurilor de prevenire a şi combatere a oricărui tip de manifestare violentă în grădiniță/structură sau în afara 

acestora în vederea reducerii numărului de acte violențe şi a riscului victimei; 

➢ Reducerea numărului de copii implicaţi în comiterea de infracţiuni, atât în calitate de victime, cât şi de autori 

Obiectivul 3: 

➢ Monitorizarea situaţiei existente în grădiniță sau structură din punct de vedere al comportamentului copiilor; 

➢ Schimbul de informaţii cu privire la faptele antisociale care se produc în zona grădinițelor; 

➢ Stabilirea unor măsuri comune menite să prevină şi să combată astfel de fapte. 

 

5. PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Anul şcolar 2021– 2022 

 

6.  LOC DE DESFĂŞURARE 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 SATU MARE 

 

7. COORDONATORI 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violentei, a faptelor de coruptie și discriminării în mediul şcolar și promovarea interculturalității 

Coordonator: SUPURAN GABRIELA IOANA 

Responsabil: POPESCU LIDIA MARIA 

 

8. PARTENERI: 

Instituții guvernamentale şi neguvernamentale, autorităţi locale, mass-media. 
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9. PLAN MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ÎN MEDIUL ŞCOLAR ȘI 

DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII 

OBIECTIVUL ACTIVITATEA / ACŢIUNEA / MĂSURA 
COORDONEAZĂ/ 

EVALUEAZĂ 
RĂSPUNDE TERMEN OBS. 

 

1. Analizarea situaţiei din 

unitatea de învăţământ, în 

special în ceea ce priveşte 

violenţa 

Elaborarea periodică de analize în scopul cunoaşterii situaţiei 

reale cu privire la actele de violenţă comise în zona unității: 

tipuri de infracţiuni, frecvenţa comiterii, moduri de operare, 

categorii de victime şi autori. Concluziile desprinse 

vor fi communicate structurilor operative şi autorităţilor locale. 

 

Responsabil comisie 

 

Membrii 

comisiei, 

Educatori 

 

semestrial 
 

2. Pregătirea 

antiinfracţională şi 

antivictimală a copiilor în 

vederea adoptării unui 

comportament bazat pe 

respectarea normelor de 

convieţuire socială. 

Instruirea educatorilor astfel încât să poată desfăşura activităţi 

educativ-preventive în grădiniță / structură cu copiii 

Responsabil Comisie 

Reprezentanţi ai poliţiei de proximitate 

 

Membrii comisiei 

 

05 - 30.09 
2022 

 

Organizarea de întâlniri cu copii în grădiniță / 
structură în scopul: 

• Identificării problemelor cu care se confruntă aceştia şi 

găsirii unor mijloace de soluţionare; 

• Prezentării unor teme cu caracter educativ- preventiv 

referitoare la siguranţa personală şi la consecinţele 

săvârşirii de infracţiuni, în special a celor cu violenţă; 

• Analizării unor cazuri concrete cu victime şi/sau autori din 

rândul copiilor 

Responsabil Comisie 

 

Membrii 

comisiei, 

Educatori 

Periodic 

Reprezentanţi ai poliţiei de 

proximitate 
  

Elaborarea de materiale de susţinere (referate, 

pliante, afişe) pentru a fi folosite în cadrul activităţilor 

desfăşurate 

Responsabil Comisie 

Reprezentanţi ai poliţiei de proximitate 

Membrii 

comisiei, 

Educatori 

Permanent 

 

3. Atragerea şi implicarea 

copiilor în organizarea şi 

desfăşurarea 

activităţilor de prevenire a 

violenţei 

Organizarea periodică de către educatori, părinţi, reprezentanţi 

ai poliţiei şi autorităţilor locale, în cadrul cărora să fie abordate 

problemele cu care se 
confruntă copii din grădiniță / structură 

Responsabil Comisie Membrii comisiei 
 

Educatori 
Semestrial 

 

Participarea copiilor la activităţi preventive alături 

de poliţişti 

Responsabil Comisie, 

Membrii comisiei 
Educatori Permanent 
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Derularea unor proiecte educativ-preventive, în 

colaborare cu organizaţii neguvernamentale, în care să fie 

cooptaţi voluntari din rândul copiilor 

Responsabil Comisie, 

Coordonator de proiecte şi programe 

educative 

 

Educatori 

 

Periodic 

Editarea la nivelul grădiniței/ structurii (în funcţie de 

posibilităţi), a unor buletine informative periodice care să 

conţină materiale elaborate educatori pe tema siguranţei în 

grădiniță. 

Responsabil Comisie, 

Coordonator de proiecte şi 

programe educative 

 

Educatori 

 

 

Semestrial 

Organizarea de întâlniri cu părinţii ai căror copii au probleme de 

comportament şi cu educatorii grupelor în care aceştia îşi 

desfaşoară activitatea, în vederea discutării modalităţilor de 

prevenire a victimizării copiilor şi a implicării lor în fapte 

antisociale 

Responsabil Comisie 
 

Educatori 

 

 

Periodic 

 

Realizarea unor activităţi extraşcolare (artistice, sportive, 

culturale) care să stimuleze spiritul de echipă şi comunicarea 

între copii şi care să constituie alternative educative de petrecere 

a timpului liber 

Responsabil Comisie 

Coord. de proiecte şi programe 

educative 

 

 

Educatori 

 

 

Periodic 

Identificarea familiilor în cadrul cărora copii sunt supuşi la 
abuzuri şi luarea rapidă a măsurilor ce se impun 

Responsabil Comisie, 
Director 

 

Educatori 

 

 

Permanent 

Cooptarea instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale 
care pot acorda asistenţă psihologică şi sprijin copii cu situaţii 

materiale precare, cauzate de alte situaţii familiale grave(lipsa 

unui părinte, părinţi bolnavi etc.), în derularea de 

programe de prevenire a victimizării copiilor. 

Responsabil Comisie, 

Director 

 

Membrii comisiei 

 

 

Semestrial 

Implicarea părinţilor, pe bază de voluntariat, în derularea unor 

activităţi de supraveghere a zonelor grădiniței/ structurii pe 

timpul afluirii şi defluirii copiilor. 

Responsabil Comisie, 

Director 
Membrii comisiei Permanent 

Angrenarea cadrelor didactice în activități de prevenire 

destinate copiilor. 
Responsabil Comisie Membrii comisiei Permanent 
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4. Crearea unui sistem de 

comunicare reală şi eficientă 

între grădiniță, autorităţi şi 

familie pentru identificarea, 

monitorizarea şi prevenirea 

actelor de violenţă/ 

infracţiunilor, prin implicarea 

tuturor factorilor educaţionali 

Colaborarea cu reprezentanţii Comisiei Judeţene de 

Monitorizare a Violenţei care monitorizează activitatea 

Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul 

şcolar din grădiniță / structură în vederea identificării măsurilor 

concrete ce se impun pentru prevenirea faptelor antisociale; 

stabilirea unui sistem de comunicare în vederea intervenţiei 

rapide pentru aplanarea sau soluţionarea 

stărilor conflictuale ori a actelor de violenţă. 

 

Responsabil Comisie, 

Director 

Membrii comisiei Permanent 

 Acordarea de sprijin de specialitate conducerii unității/structurii 

pentru asigurarea pazei, în concordanţă cu prevederile legii nr. 

333/2003 şi 

identificarea unor soluţii eficiente de organizare a controlului. 

Responsabil Comisie, 

Director 
Membrii comisiei Permanent 

Participarea periodică a ofiţerilor de la Agenţia Naţională 

Antidrog, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane - 

Centrul Teritorial şi a politiştilor de proximitate la şedinţele cu 

părinţii şi la întâlniri tematice cu copiii şi părinţii acestora 

Responsabil Comisie, 

Director 

 

Membrii comisiei 

 

Periodic 

Președinte comisie, 

Director, 

SUPURAN GABRIELA IOANA 

      Elaborat membrii comisiei:  

     prof. POPESCU LIDIA MARIA 

     prof. DUDAȘ CRINA GAROFIȚA 

     prof.KOVACS EMESE 

     prof. SILAGHI LUMINIȚA 

     părinte MARIAN ȘERBAN 

     reprez. autorități publice MARC STELIAN 

 


