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1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA
EDIŢIEI/ REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE

Elemente privind Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
responsabilii / 
operaţiunea 

2 3 4 

Elaborat GHEORGHE DAN-IONUŢ Membru C.E.A.C. 13.09.2021 
Verificat ST ANCA MARIA Director 13.09.2021 
Aprobat ST AN CA MARIA Director 13.09.2021 li 

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR / REVIZIILOR ÎN
OPERAŢIONALE

Data de la care se 
Ediţia / revizia Componenta revizuită Modalitatea reviziei aplică prevederile 

în cadrul ediţiei ediţiei sau reviziei 
edifici 

I 2 3 4 

Ediţia I X X 12.09.2016 
Revizia I 4. Scopul Integrală 13.09.2021 

5. Domeniul de aplicare
6. Documente de referinţă
8. Descrierea procedurii operaţionale
9. Atribuţii şi responsabilităţi şi în 
derularea activităţii
1 O. Definiţii şi abrevieri ale
termenilor utilizaţi în procedura
operaţională
12. Cuprins

Revizia II 
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3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA / 
REVIZIA DIN EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 
Nr. 
Crt. 

Scopul 
difuzării 

Nr. 
Exemplare 

Serviciu / 
Compartiment Funcţia Nume şi 

prenume 
Data 

primirii Semnătura 
1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Verificare 1 Conducere Director Stanca 
Maria 

13.09.2021  

3.2. Informare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.4. Aplicare 1 Secretariat Secretar  13.09.2021  
3.5. Informare Conform 

Deciziei 
Personal angajat Didactic, 

didactic 
auxiliar, 

nedidactic 

Conform 
statului de 

funcţii 
aprobat 

13.09.2021  

3.6. Aplicare Conform 
Deciziei 

Personal angajat Didactic, 
didactic 
auxiliar, 

nedidactic 

Conform 
statului de 

funcţii 
aprobat 

13.09.2021  

3.7. Informare 1 Comitetul de 
părinţi / Asociaţia 

de Părinţi 

Preşedinte Turcitu 
Vasile 

13.09.2021  

3.8 Evidenţă 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.9 Arhivare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.10 Alte 
scopuri 

 Postare pe 
site-ul şcolii 

    

 
 

4. SCOPUL 

4.1 Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate 
Procedura operațională reglementează procesul de informare a tuturor factorilor implicați la 

nivelul unității de învățământ– Școala Gimnazială nr.39 - București, în scopul prevenției și 
asigurării desfășurării procesului educațional întrun cadru antidiscriminatoriu. 

4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; 
4.3. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, 

iar pe director, în luarea deciziei. 
4.4. Stabileşte sarcini necesare acestor activităţi. 

 
5. DOMENIUL DE APLICARE 

 
5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională 
Procedura operatională se aplică de către personalul angajat al unității de învățământ Școala 

Gimnazială nr.39 – București, implicat în procesul educational specific. 
5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurale în cadrul portofoliului de activităţi 

desfăşurate de entitatea publică; 
Activitatea este relevantă ca importanță, fiind operațională procedural distinct în cadrul 

unității. 
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5.3. Organisme implicate în activitate 
5.3.1. Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si 

discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii (PO31 SG39); 
5.3.2. Grupul Antibullying-39 (PO33 SG39); 
5.3.3. Comisia de disciplină (PO66 SG39); 
5.3.4. Asociația de părinți; 
5.3.5. Consiliul Profesoral; 
5.3.6. Consiliul de Administrație; 
5.3.7. Consiliul elevilor; 
5.3.8. Sindicatul; 
5.3.9. CEAC. 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

6.1. Legislaţie primară 
• Legea educației naționale nr.1/2011, cu completările și modificările ulterioare; 
• OMEC nr.4135/21.04.2020 de aprobare a Instructiunii privind asigurarea continuității 

procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar; 
• OMENCŞ 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 
• OMECTS nr.6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ 

preuniversitar; 
• OG nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
• OUG nr.45/2020 pentru completarea a OG nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare; 
• Legea nr.167/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi pentru completarea 
art.6 din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 

• Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 
• Legea nr.448/2006 prinvind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
• Adresa I.S.M.B. nr.2245/04.02.2020; 
• Ordinul nr.52/18.04.2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor 

de date cu caracter personal; 
• Regulamentul (UE) 679/2016 - Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR); 

6.2. Legislaţie secundară 
• Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale (1950); 
• Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene; 
• Directiva 2000/43/CE de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între 

persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică; 
• Directiva 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în 

ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă; 
• Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind punerea în 

aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie 
de încadrare în muncă și de muncă (reformă). 

6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale unității 
- Circuitul documentelor; 
- Regulamentul intern al Şcolii Gimnaziale nr.39; 
- ROFUI -39, în vigoare; 
- Ordine şi metodologii emise de MEC; 
- Alte acte normative. 
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7. DOCUMENTE CONEXE 
• Decizia internă Nr.1260 / 01.09.2021; 
• Tabel tip de difuzare a procedurii 

 
8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

8.1. Generalităţi: 
Procedura operațională a fost elaborată pentru a facilita înțelegerea discriminării ca 

fenomen social negativ ce se poate manifesta la nivelul unității de învățământ. 
Discriminarea este diferența de tratament a două sau mai multe persoane aflate în situații 

identice sau comparabile sau dimpotrivă tratarea identică a unor persoane aflate în situații diferite 
atât timp cât un asemenea tratament nu are nici o justificare obiectivă. 

Prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe baza 
criteriilor prevăzute de legislația în vigoare. 

Criteriile stabilite de legislația românească sunt: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, 
categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, 
infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop 
sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, 
a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în 
domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.. 

Discriminarea, ca opus al echității, este definită ca fiind practica ilegală de a trata mai puțin 
favorabil pe unii indivizi în comparație cu alții, din cauza că sunt diferiți ca sex, rasă, religie1 etc. 

Înseamnă a trata mai puțin favorabil un grup în comparație cu altul, pe un motiv 
nejustificabil. 

 
8.2. Forme ale discriminării: 

A. DISCRIMINAREA DIRECTĂ 
- Survine când o persoană beneficiază de un tratament mai puțin favorabil decât o altă 

persoană care a fost, este sau ar putea fi într-o situație comparabilă, pe baza oricărui criteriu de 
discriminare prevăzut de legislația în vigoare. 

B. DISCRIMINAREA INDIRECTĂ 
- Survine atunci când o prevedere, un criteriu, o practică aparent neutră dezavantajează 

anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute de legislația în vigoare, cu excepția cazurilor în 
care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele 
de atingere acelui scop sunt adecvate și necesare. De asemenea, discriminarea indirectă este orice 
comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau 
defavorizează nejustificat, supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de 
persoane sau o comunitate față de altele care se află în situații egale. 

C. DISCRIMINAREA MULTIPLĂ 
- Survine atunci când o persoană sau un grup de persoane sunt tratate diferențiat, într-o 

situație egală, pe baza a două sau a mai multor criterii de discriminare, cumulativ. 
D. HĂRȚUIREA 
- Este orice comportament care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori 

ofensiv, pe criteriu de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, 
orientare sexuală, apartenență la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori 
azilant sau orice alt criteriu. 

E. VICTIMIZAREA 
- Este orice tratament advers, venit ca reacție la o plângere sau acțiune în instanță sau la 

instituțiile competente, cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal și al nediscriminării. 
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F. DISPOZIȚIA DE A DISCRIMINA (ordinul de a discrimina) 
- Este considerată a fi tot o formă de discriminare și reprezintă un ordin primit de o persoană 

sau un grup de persoane de la o altă persoană sau grup de persoane pentru a discrimina. 
G. INSTIGAREA LA DISCRIMINARE 
- Fapta de incitare a publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei 

categorii de persoane. 
- Infracţiunea de instigare la discriminare consta în instigarea la ură pe baza unuia dintre 

criteriile interzise. 
H. DISCRIMINAREA POZITIVĂ 
- Convenţia nr. 111 a O.I.M. nu califică drept discriminatorii măsurile speciale de protecţie 

sau de asistenţă a anumitor categorii de persoane prevăzute în alte convenţii sau recomandări ale 
O.I.M., măsuri care sunt justificate de anumite nevoi specifice ale respectivelor persoane, legate 
de sex, vârstă, invaliditate, situaţie familială, nivel social sau cultural, atribuţii sindicale sau de 
reprezentare a personalului". 

 
8.3. Tipuri de discriminare: 

A. BULLYING 
- acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice, într-un context 

social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, care implică un dezechilibru de putere, au drept 
consecință atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, 
umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane și vizează 
aspecte de discriminare și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, 
naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, 
sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acțiune sau serie de acțiuni, comportamente 
ce se desfășoară în unitățile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării 
profesionale. 

B. SEGREGARE 
- Separare; Izolare a unui grup de indivizi sau a unei populații de restul specie; Segregație 

rasială.  
C. EXCLUZIUNE 
- Excludere, interdicție a unui individ sau grup de indivizi. 
D. RASISM 
- Considerarea unor grupuri umane inferioare altora din cauza originii lor etnice. Cel mai 

frecvent caz este rasismul împotriva rasei negre, dar se extinde și la alte rase precum indigene, 
asiatice etc. 

E. XENOFOBIE 
- Respingerea sau ostilitatea față de străin pentru simplul fapt de a fi una, indiferent de rasă 

sau culoarea pielii. 
F. HOMOFOBIA 
- Este un termen care explică aversiunea față de homosexuali, indiferent dacă sunt bărbați 

sau femei, și în ultimul timp include și transsexualii, bisexualii, metrosexualii și oricine are 
atitudini sau moduri care, potrivit discriminatorului, nu sunt în funcție de sexul lor . 

G. Discriminarea DE GEN 
- Este respingerea unei persoane, pentru simplul fapt de a fi bărbat sau femeie, deși această 

atitudine este în mare parte asociată cu respingerea femeilor pentru că le consideră slabe sau 
inferioare bărbaților. 

H. Discriminarea femeilor LA LOCUL DE MUNCĂ 
- excluderea deja generalizată a femeilor a fost transferată la locul de muncă, acordându-le 

funcții de categorie inferioară bărbaților sau, în orice caz, aceleași poziții cu salarii mai mici. 
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I. Discriminarea MATERNITĂȚII 
- Principalul motiv pentru care unele companii evită angajarea femeilor și preferă să ocupe 

aceste poziții cu bărbații este datorită capacității minunate pe care o au femeile de a aduce viață în 
lume. Se consideră că acest lucru poate genera un absenteism mai mare și o scădere a capacității 
de muncă, ceea ce duce la o scădere a producției. 

J. Discriminarea în funcție DE VÂRSTĂ 
- Individul este discriminat sau stereotipuri în funcție de vârsta lor, indiferent dacă sunt 

adulți mai în vârstă, copii sau adolescenți. 
K. Discriminarea MUNCII 

- Discriminarea poate fi găsită în funcție de rasă, de sex, la locul de muncă și de vârstă: cei 
peste 50 de ani sunt considerați bătrâni și își reduc șansele de a obține un loc de muncă, 
există și discriminare împotriva tinerilor care, neavând experiență, se află într-un impas: 
solicită experiență anterioară, dar nu au cum să o dobândească dacă nu sunt angajați. 
L. Discriminarea SALARIALĂ 
- O persoană nu ar trebui să câștige la fel ca o altă persoană care face aceeași treabă, din 

cauza femeii, a rasei etc. deși ambele au aceeași capacitate fizică sau intelectuală de a o efectua și 
din acest motiv două persoane cu aceeași funcție pot primi salarii diferite. 

M. Discriminarea bazată PE ASPECTUL FIZIC 
- Obezi, albini, persoane cu urme sau cicatrici, tatuaje sau piercing-uri pe piele etc. sunt de 

obicei respinse a priori. 
N. Discriminarea DATORATĂ HANDICAPULUI sau BOLII 
- Persoanele cu alte tipuri de boli, cum ar fi sindromul Down, autismul, sindromul 

Asperger, paralizia cerebrală sau persoanele cu dizabilități fizice, sunt marginalizate. 
O. Discriminare RELIGIOASĂ 
- o persoană poate fi respinsă și chiar stigmatizată pentru credințele sale religioase și 

obiceiurile care derivă din ele. 
P. Discriminarea IDEOLOGICĂ 
- Are legătură cu respingerea oamenilor sau a grupurilor de oameni pentru simplul fapt de 

a gândi diferit, de a avea poziții politice sau convingeri filosofice diferite sau negative față de cele 
ale celuilalt. 

Q. Discriminarea LINGVISTICĂ 
- Un individ sau un grup social este respins din cauza limbii, accentului sau dialectului lor 

sau batjocorit pentru pronunția sa. 
R. Discriminare CULTURALĂ 
- Apare de obicei împreună cu discriminarea rasială sau etnică, cauzată de etnocentrism. 
- Cea mai comună expresie este respingerea comunităților indigene, care devin grupuri 

minoritare. Îmbrăcămintea, limba și practicile lor ancestrale care nu reușesc să fie înțelese sau 
respectate ca parte a culturii lor ancestrale. 

S. Discriminarea ECONOMICĂ 
- Face o diferențiere între oameni prin suma de bani sau proprietate pe care o au. Acest 

lucru are ca rezultat, în general, discriminarea bazată pe clasa socială. 
T. Discriminarea pe CLASE SOCIALE 
- Marginează anumite persoane de la beneficiile pe care le-ar putea avea în cadrul societății. 

Atât discriminarea economică, cât și cea socială sunt cauzate de inegalitatea veniturilor sau de 
oportunitățile educaționale. 

- Cea mai degradantă formă de discriminare din aceste motive este sclavia. 
U. Discriminarea în SOCIALIZAREA ȘCOLARĂ 
- Discriminarea în centrele de învățământ are legătură cu abuzul fizic sau psihologic suferit 

de unii băieți/ unele fete la școală de către colegii lor din cauza faptului că sunt ”diferiți” de ceea 
ce societatea școlară consideră acceptată, interesantă sau distractivă. 
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V. Discriminarea prin LATERALITATE 
- Este discriminarea care există între dreptaci și stângaci. 
W. ATINGEREA ADUSĂ DEMNITĂȚII PEROANEI 
- Orice manifestare publică ce are ca rezultat atingerea demnităţii persoanei şi care este 

motivată de apartenenţa acelei persoane la o anumită categorie constituie discriminare. 
 

8.4. Atribuții în domeniul nediscriminării 
8.4.1. Prevenirea 
- faptelor de discriminare prin activități de conștientizare în societate a principiul egalității, 

a nediscriminării și a respectării demnității umane. 
8.4.2. Medierea: 
- prin soluționarea pe cale amiabilă, în prezența părților, a conflictelor ce pot fi generate de 

faptele sau actele de discriminare. 
8.4.3. Sancționarea: 
- comportamentului discriminatoriu ca urmare a analizei, investigației și soluționării 

plângerilor. 
8.4.4. Promovarea și susținerea 
- egalității de tratament pentru lucrătorii din Uniunea Europeană care își exercită drepturile 

în România. 
 

8.5. Efectele negative ale discriminării 
 

Nivel Sfera de cuprindere Forme concrete 
 
 
 

A 

 
 
 

La nivel individual 

• Performanţe scăzut; 
• Lipsa motivaţiei; 
• Satisfacţie profesională scăzută; 
• Neimplicarea; 
• Sentimente de vinovăţie; 
• Diminuarea încrederii în sine; 
• Neintegrarea în grupul de lucru; 
• Părăsirea organizaţiei; 

 
 

B 

 
 

La nivelul grupului 

• Comunicare deficitară şi individualism; 
• Apariţia situaţiilor conflictuale; 
• Încurajarea stereotipurilor; 
• Competiţie neproductivă; 
• Productivitate / eficienţă diminuată; 
• Slabă dezvoltare şi/sau nematurizarea grupului; 

 
 

C 

 
 

La nivelul instituției 

• Fluctuaţie crescută şi creşterea costurilor de recrutare şi 
integrare; 

• Segregarea în interiorul organizaţiei; 
• Pierderea talentelor; 
• Imagine negativă a organizaţiei (stigmatul); 
• Accesul dificil la resurse de calitate; 

 
 

D 

 
 

La nivelul comunităţii 

• Neintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi, a 
persoanelor de etnie romă etc. 

• Costuri mari pentru acoperirea serviciilor sociale de suport al 
persoanelor neintegrate în muncă; 

• Costuri mari pentru acoperirea serviciilor de sănătate; 
• Costuri mari ale proiectelor care promovează diversitatea; 
• Menţinerea atitudinilor discriminatorii şi a stigmatizării. 
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Pasul 1 

Pasul 2 

Pasul 3 
Repartizarea activităților la nivelul unității de învățământ 

Pasul 4 
Gestionarea şi arhivarea documentelor specifice 

8.6. Resurse necesare 
8.6.1. Resurse materiale 

− Tehnică de calcul (PC, laptop); 
− Copiator, imprimantă, telefon, fax; 
− Rechizite, hârtie imprimantă, avizier, etc. 

8.6.2. Resurse umane 
− Conducerea unității școlare; 
− C.E.A.C.; 
− Toate cadrele didactice; 
− Serviciile și compartimentele prevăzute în organigrama unității de învățământ; 

8.6.3. Resurse informaţionale 
− Acte normative în vigoare; 
− Baza de date privind elevii cuprinși în unitatea de învăţământ; 
− Documentele conţinute de dosarul elevului; 
− Pagina web a unităţii de învăţământ. 

8.6.4. Resurse financiare 
− Conform Bugetului aprobat al unității de învățământ. 

8.3. Modul de lucru: 
 

 
Responsabilul/membrii Comisiei C.E.A.C. din unitate întocmesc prezenta PO, după care 

directorul o verifică şi o aprobă, iar personalul desemnat o pune în aplicare. Exemplarul 1 al 
prezentei proceduri se păstrează într-un biblioraft specific la directorul unităţii. 

Termen: septembrie a.c. 
 
 

 
În temeiul legislației aplicabile cuprinse la punctul 6, conducerea unității de învățământ, 

aprobă forma și modul de organizare și desfășurare a activităților procedurale specifice. 
Termen: septembrie a.c. 

 
 

La nivelul unității de învățământ, în baza prezentei proceduri, fiecărui compartiment, 
serviciu, departament îi revin atribuții și responsabilități în procesul de organizare și desfășurare a 
activităților procedurale specifice. 

Termen: septembrie a.c. / permanent 
 
 

La nivelul unității școlare, serviciul secretariat va completa, va ține evidența și va arhiva 
dosarele în cauză. 

Termen: Permanent 

Aplicarea procedurii operaționale 

Întocmire şi distribuire PO. 
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8.5. Descrierea procedurii 
8.5.1. Elaborare 
În baza legislației specifice aplicabile, a condițiilor de lucru specifice unității de 

învățământ, CEAC prin responsabil/ membrii elaborează prezenta procedură, pe care o supune 
verificării și avizării conducerii unității, și sprijină demersurile implementării acesteia la nivelul 
școlii. 

8.5.2. Informare 
Conducerea unității aduce la cunoștiința personalului angajat, a părinților, a partenerilor 

sindicali, a elevilor, prin intermediul ședințelor Consliului profesoral, ale Asociației de părinți, 
sindicale sau ale Consiliului elevilor, prevederile prezentei proceduri operaționale. 

8.5.3. Monitorizare și control 
Conducerea unității asigură prin intermediul profesorilor diriginți și învățători, conducători 

ai formațiunilor de studiu, a responsabililor de servicii și compartimente funcționale, monitorizarea 
și controlul însușirii prevederilor prezentei proceduri operaționale la nivelul unității. 

8.5.4. Evaluare și revizuire 
Directorul unității de învățământ în urma monitorizării și controlului aplicării procedurii 

operaționale, prin intermediul evaluărilor comisiei de resort și a CEAC, și/sau ca urmare a 
modificării legislației specifice, va iniția revizuirea procedurii, după caz. 

 
 

9. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂŢI ŞI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII 
 

9.1. Conducerea unității de învățământ desfășoară următoarele activități: 
a) verifică și avizează prezenta procedură operațională; 
b) informează personalului angajat, părinții, partenerii sindicali, elevii, cu privire la 

prevederile prezentei proceduri operaționale; 
c) asigură distriburea procedurii operaționale prin canalele de comunicare existente la 

nivelul unității, tuturor factorilor interesați; 
c) realizează monitorizarea și controlul însușirii procedurii operaționale, prin raportarea 

conducătorilor formațiunilor de studiu, responsabililor de servicii și compartimente funcționale; 
d) inițiază revizia procedurii operaționale, după caz; 

 
9.2. Învățătorul / Dirigintele – conducător al formațiunii de studiu: 
a) informează elevii și părinții acestora cu privire la prevederile prezentei proceduri 

operaționale, în orele de consiliere, respectiv prin lectoratele cu părinții; 
b) coordonează activitatea clasei și colaborează cu celelalte cadre didactice, consilierul 

școlar în vederea constientizării conținutului procedurii operaționale de către elevi, prin 
intermediul activităților de învățare, de consiliere. 

c) monitorizează, controlează și raportează periodic modul și nivelul de implementare 
procedurală; 

 
9.3. Consilierul școlar: 
a) susține activitățile de consiliere la nivelul formațiunilor de studiu, pe tematica specifică 

procedurii; 
b) oferă consiliere de specialitate clevilor, părinților și personalului angajat în înțelegerea 

și conștientizarea fenomenului de discriminare în mediul școlar; 
 

9.4. Elevii: 
a) sunt înformați în legătură cu prevederile prezentei proceduri operaționale; 
b) participă activ la viața școlii, încercând să identifice la nivelul lor de înțelegere formele 
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și tipurile de discriminare posibile în mediul școlar; 
c) au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente şi atitudini 

preventive. 
 

9.5. Părinții: 
a) sunt înformați în legătură cu prevederile prezentei proceduri operaționale; 
b) susțin demersurile școlii în crearea profilului preventiv în rândul elevilor, în aplicarea 

procedurii operaționale privind discriminarea în mediul școlar. 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea / 
Operaţiunea 

Compartimentul / Postul 

 
In. 

 
Op. 

 
Ap. 

 
Ah. 

 
Ge. 

 
El. 

 
Vf. 

 
A. 

1. Responsabil/Membrii CEAC      X   
2. Director   X X   X X 
3. Membrii CA   X     X 
4. Personal angajat X X X  X    
5. Sindicate X        
6. Asociația de părinți X        
7. Secretariat X X X X X    

 
 

10. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 
OPERAŢIONALĂ 

 
10.1. Definiţii ale termenilor 

 
Nr. 
Crt. 

Termenul Definiţia şi / sau, dacă e cazul, actul care defineşte termenul 
1 2 

1.  
procedură operaţională (PO) 

- prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie 
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat, în 
vederea realizării activităţii cu privire la aspectul procedural 

2. discriminare - orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe baza 
criteriilor prevăzute de legislația în vigoare 

3.  
 
 

criterii discriminatorii 

- criteriile stabilite de legislația românească sunt: rasă, naționalitate, 
etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare 
sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare 
HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt 
criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea 
recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor 
recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și 
cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice 
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10.2. Abrevieri 
 

Nr. 
Crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 
1 2 

1. PO Procedura operaţională 
2. In. Informare 
3. Op. Operare 
4. Ap. Aplicare 
5. Ah. Arhivare 
6. Ge. Gestionare 
7. El. Elaborare 
8. Vf. Verificare 
9. A. Aprobare 
10. CA Consiliul de Administraţie 
11. CEAC Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie 

 
 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

Nr. 
anexă Denumirea anexei Elaborator Aprobă Nr. 

exemplare Difuzare 
Arhivare Alte 

elemente Loc Perioadă 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1. 

Raport asupra 
respectării 

prezentei PO 

 
Director 

 
CA 

 
1 

 
1 

 
Dosar C.A. 

 
Permanent 
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12. CUPRINS 
 
 

Numărul componentei 
în cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 
operaţionale 

 
Pagina 

 Coperta 1 
 

1. 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 
ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 
operaţionale; 

 
1 

2. 
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii 
operaţionale; 1 

3. 
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia / 
revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 2 

4. Scopul procedurii operaţionale 2 

5. Domeniul de aplicare 2 

6. 
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii 
procedurale 3 

7. Documente conexe 4 

8. Descrierea procedurii operaţionale 4 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 9 

10. 
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 
operaţională 10 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 11 

12. Cuprins 12 
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TABEL TIP - DIFUZARE PROCEDURĂ 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
PRIVIND 

DISCRIMINAREA ÎN MEDIUL ȘCOLAR 
( Cod document PO30 SG39 ) 

 
 

NR. 
CRT. 

NUME ŞI PRENUME 
DESTINATAR DOCUMENT 

SERVICIUL/ 
COMPARTIMENTUL/ 

POSTUL 

ÎNCADRARE/ 
FUNCŢIE 

DATA 
DIFUZĂRII 

SEMNĂTURA 
DE LUARE 

LA 
CUNOŞTINŢĂ 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
...      
...      
...      
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