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ANEXA 6  
FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE A UNUI CAZ DE VIOLENȚĂ 

A. Date generale ale unităţii de învătământ  
Cod şcoala /Cod SIRUES  

Localitate/judeţ  

Mediul de rezidentă:Rural/urban  

Localizare: Centru/periferie   

Tip unitate: Şcoală gimnazială ,Liceu /Grup 
Şcolar  

 

Număr de elevi: Total /cicluri de învăţământ   

Coordonate şcoală: tel/fax/e-mail  

B. Date generale caz semnalat 
Data semnalării actului discriminator  

Funcţia persoanei care semnalează incidentul: 
Profesor/Diriginte/Elev /Părinte/Alte persoane 

 

Rol în incident: Martor /Victimă /Agresor  

Tipul actului de violenţă: fizică/ verbală/ mixtă  

Momentul incidentului: În timpul orelor de 
curs/pauză/în afara orelor de curs 

 

Locul incidentului: În sala de clasă, în  pauză/alte 
spaţii şcolare, în curtea şcolii 

 

C. Date generale despre autor/autori şi victime 
DATE PERSONALE AUTOR VICTIMĂ 

Nume /clasa  Unul/Multipli (în acest caz se 
completează informaţii  separat în 
baza de date despre fiecare persoană) 

Unul/Multipli (în acest caz se 
completeaza informaţii  separat în 
baza de date despre fiecare persoană) 

Statut Elev/profesor/părinte /persoană din 
afara şcolii /Alt autor 

Elev/profesor/părinte /persoană din 
afara şcolii /Alt autor 

Vârsta    

D. Date despre consecinţe şi modalităţi de intervenţie  

E.  Alte informaţii relevante 

 
 

Prejudicii rezultate 
-Dacă da, de ce tip? 

NU 
DA: materiale/financiare/medicale(număr de zile spitalizare, daca 
este cazul) 

Instituţii implicate în soluţionarea 
incidentului 
 
 
 

Şcolare: Comisia de prevenire şi combaterea antidiscriminării, 
Consiliu de administraţie/Elevi/Părinţi , ISJ, CJRAE, MECTS (sau o 
Agenţie Naţională subordonată) 
Non-şcolare: Consiliul Local, Poliţia Comunitară /Jandarmerie 
Judecatorie/Alte instituţii 

A fost depusă o plângere? 
-Dacă da, de cine? Către cine? 

NU 
DA: Isj/Poliţia Comunitară/Jandarmerie/Judecătorie/Alte instituţii 

Categorii de sancţiuni iniţiate Mustrare/Avertisment/ Scăderea notei la purtare/ 
Exmatriculare/ Altele 

Activităţi de asistenţă victimă Consiliere psihologică/Alte tipuri de intervenţie în partenriat cu 
familia/Alte tipuri de intervenţie în parteneriat cu alte  instituţii 

Activităţi de asistenţă agresor Consiliere psihologică/Atragere în activităţi extraşcolare 
relevante /Alte tipuri de intervenţie în partenriat cu familia/Alte 
tipuri de intervenţie în parteneriat cu alte  instituţii 
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