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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
A COMISIEI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA
DISCRIMINĂRII ŞI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII
______________________________________________
CAP I – DISPOZITII GENERALE
Art. 1 – Prezentul regulament este elaborat in concordanta cu Legea Educatiei 1/ 2011 si cu
Regulamentul de organizare si functionare a invatamantului preuniversitar aprobat prin OMEN nr.
5115/ 15.12.2014, publicat in M. Of. nr. 23 si 23bis/ 13.01.2015, completat si modificat in baza actelor
normative publicate in M. Of. pana la 15.01.2015
Art. 2 – Acest regulament este parte integranta a Regulamentului de organizare şi functionare a
Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău
Art. 3 - La nivelul unitatilor de invatamant se constituie, prin decizia directorului, data in baza
hotararii consiliului de administratie, Comisia pentru prevenirea si combaterea discriminarii si
promovarea interculturalitatii
Art. 4 - Comisia are drept scop promovarea, in cadrul unitatii de invatamant, a principiilor scolii
incluzive. Scoala incluziva este o scoala prietenoasa si democratica, care valorifica diversitatea
culturala, o scoala in care toti copiii sunt respectati si integrati fara discriminare si excludere generate
de originea etnica, nationalitate, deficiente fizice sau mentale, origine culturala sau socio-economica,
religie, limba materna, convingerile, sexul, varsta, infectia HIV, apartenenta la o categorie
dezavantajata sau orice criteriu sanctionat de legislatia pentru prevenirea si combaterea discriminarii
din Romania. Prevenirea si eliminarea fenomenului de segregare scolara, care reprezinta o forma grava
de discriminare, constituie o conditie imperativa pentru implementarea principiilor scolii incluzive.
Art. 5 - Organizarea si functionarea acestei comisii se realizeaza conform acestui regulament
Art. 6 - (a) Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar este alcătuită din:
(b) Presedintele Comisiei este Băisan Elena Lavinia, profesor de limba română, director adjunct
(b) Membrii comisiei sunt:
Bejenariu Laura, cadru didactic
David Anca, cadru didactic
Bondăreţ Ana-Maria, cadru didactic
Spătaru ……, reprezentant părinţi
Spătaru ….., reprezentant elevi, clasa a XI-a A
(d) Directorul unitatii emite decizia de constituire pentru an școlar 2015-2016
CAP II – ATRIBUTII
Art . 7 –
a) elaborarea unui plan de actiune pentru prevenirea si combaterea discriminarii si promovarea
nterculturalitatii, in scopul asigurarii respectarii principiilor scolii incluzive, in unitatea de invatamant;
b) colaborarea cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali, mediatorii scolari, Consiliul elevilor, Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Consiliul National pentru Combaterea
Discriminarii, organizatii nonguvernamentale in domeniul drepturilor omului si alti factori interesati in
scopul prevenirii si combaterii cazurilor de discriminare si a promovarii interculturalitatii;
c) propunerea unor actiuni specifice, la nivelul claselor sau al unitatii de invatamant, care sa contribuie
la cunoasterea si valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalitatii;

d) elaborarea si implementarea unor coduri de conduita, care sa reglementeze comportamentele
nondiscriminatorii la nivelul unitatii de invatamant. Politica unitatii de invatamant, in acest sens, si
procedurile respective trebuie sa fie clare, coerente, consecvent aplicate si sa presupuna atat sanctiuni,
cat si o abordare constructiva;
e) identificarea si analiza cazurilor de discriminare si inaintarea de propuneri de solutionare a acestora,
consiliului de administratie, directorului unitatii de invatamant sau consiliului profesoral, dupa caz;
f) prevenirea si medierea conflictelor aparute ca urmare a aplicarii masurilor ce vizeaza respectarea
principiilor scolii incluzive;
g) sesizarea autoritatilor competentate in cazul identificarii formelor grave de discriminare;
h) monitorizarea si evaluarea actiunilor intreprinse pentru prevenirea si combaterea discriminarii si
promovarea interculturalitatii;
i) elaborarea si monitorizarea implementarii planului de desegregare, acolo unde este cazul;
j) elaborarea, anual, a unui raport care sa contina referiri la actiunile intreprinse pentru prevenirea
discriminarii si la rezultatele obtinute in rezolvarea cazurilor de discriminare si/sau, dupa caz,
segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminarii este inclus in raportul anual de
analiza a activitatiii desfasurate de unitatea de invatamant;
Art 8 - Din momentul aprobarii, acest regulament devine parte integrată a Regulamentului Intern al
scolii, anexa si devine obligatoriu pentru membrii comisiei
Am luat la cunoștință:
Președinte: Băisan Elena Lavinia
Membri:
Bejenariu Laura, cadru didactic
David Anca, cadru didactic
Bondăreţ Ana-Maria, cadru didactic
Spătaru ……, reprezentant părinţi
Spătaru ….., reprezentant elevi, clasa a XI-a A

