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DECIZIA Nr . 81/20.09.2021 

 

 

Profesor Țibre Ana-Maria, director al Școlii Gimnaziale Constantin Brâncuși Cluj-

Napoca, numit prin Decizia ISJ nr. 1710/19.08.2021, în temeiul 

 

• Art. 96, alin. (1), (2), (7) și (8) și art. 97, alin. (1) și (2) din Legea Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederilor O.M.E.C. nr.4343/2020; 

• Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, aprobat prin prin O.M.E.N. nr. 5447/31.08.2020; 

• Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale Constantin 

Brâncuși Cluj-Napoca 

 

Și având în vedere hotărârea Consiliului de administrație din data de 17.09.2021, 

potrivit drepturilor conferite de lege,                           

  

DECIDE: 

 

Art. 1 Cu data prezentei decizii, se constituie Grupul de acțiune anti-bullying, având 

următoarea componență:      

  

Președinte: Țibre Ana-Maria – director  

Responsabil: Muntean Denisa – profesor psiholog 

Membri:        Oltean Paul – director adjunct  

Apostoaie Dana – profesor pentru învățământul primar 

Timar Stela – profesor  

Maxim Liana – profesor  

Coposescu Diana – profesor  

Firea Tudor – elev în clasa a VII-a B 

Dragoste Alesia – elevă în clasa a VIII-a A 

Bodea Ildiko – reprezentant al părinților 

Vaida Ovidiu – reprezentant al autorității locale 
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Art. 2 Atribuțiile membrilor comisiei, parte integrantă a prezentei decizii, sunt:  

• să organizeze activităţi de informare şi conştientizare asupra fenomenului de bullying 

pentru personalul şcolii, copii şi părinţi;  

• să propună măsuri de comunicare şi informare internă, la nivelul unităţii de învăţământ, 

cu privire la procedurile de prevenire, identificare, raportare şi intervenţie a situaţiilor 

de bullying în spaţiul şcolar;  

• să redacteze proceduri de intervenţie în situaţiile de violenţă psihologică - bullying;  

• să responsabilizeze cadrele didactice în scopul intervenţiei imediate în cazurile de 

bullying semnalate sau identificate; 

• să organizeze activităţi, precum concursuri, teatru forum ş.a., în scopul încurajării 

respectării valorilor şi misiunii declarate a şcolii, participarea la identificarea, medierea 

sau raportarea situaţiilor de bullying;  

• să atragă părinţii în participarea la dezbateri şi sesiuni de informare cu privire la 

bullying;  

• să organizeze activităţi de măsurare a impactului acţiunilor cuprinse în planul 

antibullying şi a eficienţei grupului de acţiune;  

• să propună orice alt tip de activitate care are scopul de a preveni bullyingul. 

 

Art. 3 Prezenta decizie se încredinţează compartimentului secretariat din cadrul şcolii și se 

comunică membrilor comisiei. 

   

      DIRECTOR, 

                                 Prof. Ana-Maria Țibre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


