Proiect
Nr. 191 din 21.09.2021

HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Grupul de
acțiune antibullying al Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de _______2021,
urmare a adresei cu nr. 404 din 13.09.2021 a Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul
Stelian” Botoșani, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr.15659 din 13.09.2021,
analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, nr.
16152 din 21.09.2021, prin care se propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Judeţean Botoşani în Grupul de acțiune antibullying al Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul
Stelian” Botoșani,
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală, nr. 16153
din 21.09.2021,
- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte,
activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement,
în conformitate cu prevederile art. 4 și art. 5 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 şi ale pct. 61 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, privind violenţa psihologică – bullying, aprobate prin ORDINUL nr. 4343 din 27 mai
2020,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și art.196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1 Se aprobă desemnarea doamnei/domnului _________________ ca reprezentant al
Consiliului Judeţean Botoşani în Grupul de acțiune antibullying al Școlii Profesionale Speciale
”Sfântul Stelian” Botoșani.
Art. 2 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de
specialitate, persoana nominalizată la art. 1 și Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian”
Botoşani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Doina – Elena Federovici

Botoşani,
Nr. _____ din _________2021

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu

Nr. 16152 din 21.09.2021

REFERAT DE APROBARE
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Grupul de acțiune antibullying al Școlii
Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani.
Prin adresa cu nr. 404 din 13.09.2021, Școala Profesională Specială ”Sfântul Stelian”
Botoșani a solicitat desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani să facă parte
din Grupul de acțiune antibullying al școlii.
Potrivit art. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11), art.
561 şi ale pct. 61 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică –
bullying, aprobate prin ORDINUL nr. 4343 din 27 mai 2020, la nivelul fiecărei unităţi de
învăţământ, se creează un grup de acţiune antibullying cu rol de prevenire, identificare şi
soluţionare a faptelor de bullying, comise între elevi, prin acţiuni fizice, verbale, relaţionale
şi/sau cibernetice, conform anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice.
Grupul de acţiune antibullying se dimensionează potrivit particularităţilor fiecărei unităţi
de învăţământ, având maximum 10 (zece) membri, fiind adaptat contextului social, dimensiunii
şi cerinţelor specifice fiecărei unităţi de învăţământ.
Din grupul de acţiune antibullying fac parte directorul unităţii de învăţământ, profesorul
consilier şcolar, trei cadre didactice formate în problematica violenţei, inclusiv a violenţei
psihologice - bullying, doi sau mai mulţi reprezentanţi ai elevilor, un reprezentant al părinţilor,
reprezentanţi ai autorităţii locale.
Art. 4 din Normele menționate mai sus prevede că la începutul fiecărui an şcolar,
unităţile de învăţământ au responsabilitatea de a-şi întocmi propriile strategii şi planuri de
asigurare şi de menţinere a unui climat social adecvat educaţiei de calitate, condiţie esenţială
pentru prevenirea şi combaterea bullyingului, prin:
a)aplicarea politicilor de prevenire şi de combatere a bullyingului, conform anexelor nr. 1 şi 2 la
prezentele norme metodologice;
b)procese participative cu implicarea directă a elevilor, a părinţilor, a cadrelor didactice şi a
personalului auxiliar;
c)evaluări anuale ale climatului educaţional, incluzând dezbateri, focus-grupuri, propuneri
extracurriculare, care au ca scop diminuarea fenomenului de bullying.
Având în vedere cele menționate, propun desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Județean Botoșani să facă parte din Grupul de acțiune antibullying al Școlii Profesionale
Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani.
Faţă de cele prezentate, supun spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în acest
scop.
PREŞEDINTE,
Doina – Elena Federovici

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală
Nr. 16153 din 21.09.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Prin adresa cu nr. 404 din 13.09.2021, Școala Profesională Specială ”Sfântul Stelian”
Botoșani a solicitat desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani să facă parte
din Grupul de acțiune antibullying al școlii.
Potrivit art. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11), art.
561 şi ale pct. 61 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică –
bullying, aprobate prin ORDINUL nr. 4343 din 27 mai 2020, la nivelul fiecărei unităţi de
învăţământ, se creează un grup de acţiune antibullying cu rol de prevenire, identificare şi
soluţionare a faptelor de bullying, comise între elevi, prin acţiuni fizice, verbale, relaţionale
şi/sau cibernetice, conform anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice.
Grupul de acţiune antibullying se dimensionează potrivit particularităţilor fiecărei unităţi
de învăţământ, având maximum 10 (zece) membri, fiind adaptat contextului social, dimensiunii
şi cerinţelor specifice fiecărei unităţi de învăţământ.
Din grupul de acţiune antibullying fac parte directorul unităţii de învăţământ, profesorul
consilier şcolar, trei cadre didactice formate în problematica violenţei, inclusiv a violenţei
psihologice - bullying, doi sau mai mulţi reprezentanţi ai elevilor, un reprezentant al părinţilor,
reprezentanţi ai autorităţii locale.
Art. 4 din Normele menționate mai sus prevede că la începutul fiecărui an şcolar,
unităţile de învăţământ au responsabilitatea de a-şi întocmi propriile strategii şi planuri de
asigurare şi de menţinere a unui climat social adecvat educaţiei de calitate, condiţie esenţială
pentru prevenirea şi combaterea bullyingului, prin:
a) aplicarea politicilor de prevenire şi de combatere a bullyingului, conform anexelor nr.
1 şi 2 la prezentele norme metodologice;
b) procese participative cu implicarea directă a elevilor, a părinţilor, a cadrelor didactice
şi a personalului auxiliar;
c) evaluări anuale ale climatului educaţional, incluzând dezbateri, focus-grupuri,
propuneri extracurriculare, care au ca scop diminuarea fenomenului de bullying.
În identificarea situaţiei de violenţă psihologică - bullying, cadrele didactice trebuie să
facă diferenţa între situaţiile accidentale, de mici şicane, abuz şi situaţiile violente repetitive şi
intenţionate.
Faţă de cele prezentate considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea
şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de hotărâre în
forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,
Amalia Marian

