
     

Atelierul: Educație în siguranță/prevenirea violenței, bullyingului   

  Cadrul legislativ: 

 Ordin 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP 

Art. 79, (2), f) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar 

şi promovarea interculturalităţii 

 Ordin 3027/2018, completări şi modificări ale ordinului 5079/2016 

 Ordin cadru 6134/2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar 

 Art. 12 (Rolul comisiei) 

 Ordin 4742/2016 – Statutul elevului 

Art. 15, 16-28 

 Legea Bullying-ului 

 Planul teritorial comun de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului didactic şi 

prevenirea violenţei în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar (CJ, IP, IŞJ, IPJ, IJJ, ISU) 

 Planul operational de acţiune al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi pentru reducerea fenomenului violenţei în mediul 

şcolar. 
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