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Avocatul Poporului a sesizat D.G.A.S.P.C. Buzău și a solicitat conducerii 
Școlii Gimnaziale “Episcop Dionisie Romano” să adopte un Regulament în 

acord cu legislația în vigoare – Demersurile, în cazul unui elev exclus de la ore 
și pus să stea pe hol     

 
 
 

Avocatul Poporului a sesizat D.G.A.S.P.C. Buzău și a formulat o Recomandare către 

conducerea Școlii Gimnaziale „Episcop Dionisie Romano” Buzău, în care a solicitat să fie 

adoptat un Regulament în acord cu legislația în vigoare. 

 

Recomandarea și înștiințarea D.G.A.S.P.C. Buzău sunt urmarea sesizării din oficiu și 

anchetei efectuate de către Avocatul Poporului în unitatea școlară, după ce, în presă, a fost 

semnalat cazul unui elev de clasa a V-a al Școlii ”Dionisie Romano” din municipiul Buzău, care 

a fost pedepsit prin excluderea de la orele de curs timp de o săptămână și pus să stea pe un hol.  

În urma anchetei efectuate, în 30 mai 2017, Avocatul Poporului a constatat următoarele: 

sancțiunea excluderii de la ore a elevului nu este prevăzută de actele normative în vigoare; 

Regulamentul intern de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ 2016-2017, adoptat la 

nivelul Școlii Gimnaziale ”Episcop Dionisie Romano” conține dispoziții contrare Ordinului 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4742/2014 pentru aprobarea 

Statutului elevului; comportamentul neadecvat al respectivului elev, reclamat atât de cadrele 

didactice, cât și de către părinții altor elevi, confirmat și de mama acestuia, precum și precizările 

făcute de psihologul școlii pot conduce la concluzia că ar putea fi în interesul minorului ca 

acesta să fie inclus într-un program de consiliere; deși la nivelul unității școlare a existat 

suspiciunea că elevul are nevoie de consiliere psihologică, iar părinții au refuzat, nu a fost 

sesizată D.G.A.S.P.C. Buzău care, prin mijloace specifice (anchetă socială, evaluare, 

consiliere atât a elevului, cât și a părinților) ar putea identifica și remedia/ameliora cauzele 

care conduc la comportamentul inadecvat al elevului. 

      Întregul conținut al Recomandării poate fi consultat pe site-ul instituției, la secțiunea 

Recomandări – 2017. 
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