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                                                                    R O M Â N I A                                                                         NESECRET 

           MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                 Buz u 

                                                             

                                                                                    

                                                      

                                                 Nr. 75. 721 din 20.06.2018 

INSPECTORATUL DE POLI IE JUDE EAN BUZ U                                     Ex. nr.: 1  

                 SERVICIUL DE ORDINE PUBLIC                                Nr. ex: 3 
            

 

 

                    

  C TRE, 
 

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL BUZ U 
 

  

INFORMARE 

 

privind activit țile desf șurate în anul școlar 2017-2018 pentru reducerea 

gradului de victimizare în rândul elevilor și cadrelor didactice prin punerea în 
aplicare a m surilor cu caracter preventiv, conform planului de m suri 

 

 Asigurarea ordinii şi liniştii publice în zona unităţilor de învăţământ 
reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Buzău, în special ale poliți tilor de ordine publică ce au în 
responsabilitate menţinerea climatului de siguranţă publică în perimetrul stradal 

şi prevenirea faptelor de violenţă comise inclusiv asupra elevilor şi cadrelor 
didactice.  

   Pentru reglementarea măsurilor de siguranţă, la începutul anului colar a 

fost pus în aplicare Planul Teritorial Comun de Ac iune la nivelul jude ului 

Buz u – cadru – pentru creşterea gradului de siguranţ  a elevilor şi a 

personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele 
adiacente unit ţilor de înv ţ mânt preuniversitar, derulat, în parteneriat, de 

Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, Instituţia Prefectului - Judeţul Buzău, 
Consiliul Judeţean Buzău, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău. 

  Astfel, a fost realizată o reevaluare a situaţiei fiecărei unităţi de 
învăţământ din punct de vedere al siguranţei elevilor, s-a procedat la adaptarea 

corespunzătoare a dispozitivului de siguranţă publică în zona adiacentă unităţilor 
de învăţământ, conform evoluţiei situaţiei operative şi modificărilor ce au 
intervenit în programul de desfăşurare a cursurilor şi a altor activităţi specifice, 
au fost incluse în itinerariile de patrulare unităţile de învăţământ în perioada 
afluirii/defluirii elevilor la/de la cursuri, sens în care au fost capacitate inclusiv 
patrulele şcolare de circulaţie, constituite la nivelul unităţilor de învăţământ.  
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 Totodată, au fost organizate acţiuni în sistem integrat împreună cu 
lucrători din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău, cu structurile 
de poliţie locală şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, ocazie cu care s-a avut 

în vedere combaterea abandonului şi absenteismului şcolar, respectarea 
prevederilor H.G. nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea 
condiţiilor de dezvoltare fizică şi normală a elevilor şi studenţilor referitoare la 
categoriile de produse ce pot fi comercializate minorilor, menținerea climatului 

de siguranţă civică în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar şi 
modul de executare a serviciului de către personalul de pază.  
 De asemenea, au fost organizate întâlniri cu elevii, în vedere transmiterii 
de informaţii destinate prevenirii delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor.  

Pe raza judeţului Buzău au funcţionat, în mediul public i în mediul 
privat, 562 unităţi de învăţământ preuniversitar, dintre care 119 în mediul urban 
şi 443 în mediul rural, doar 155 având personalitate juridică (67 în mediul urban 

şi 88 în mediul rural). 
 Defalcat, situaţia unităţilor de învăţământ mai sus menţionate se prezintă 
după cum urmează:  
 - grădiniţe = 258, dintre care 47 în mediul urban şi 211 în mediul rural, 
având în total de 9.441 copii;   

 - şcoli generale = 260, dintre care 34 în mediul urban şi 226 în mediul 
rural, având un număr total 33.996 de elevi;  

 - licee, colegii, şcoli profesionale etc. = 44, dintre care 38 în mediul urban 

şi 6 în mediul rural, având un număr total 22.192 de elevi.  

 Conform datelor centralizate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean 
Buzău, din totalul unităților de învățământ preuniversitar, 85,59% sunt asigurate 

cu pază. În mediul urban, procentul este de 53,79%, iar în mediul rural de 
94,14%.  

  La nivelul județului Buzău în funcție de forma de pază asigurată situația 
se prezintă astfel: 
     -    3,73% (21) dintre unitățile de învățământ preuniversitar sunt asigurate cu 

pază umană exclusiv,  

     -   35,76% (201) dintre unitățile de învățământ preuniversitar sunt dotate cu 
sisteme de supraveghere video exclusiv,  

- 46,0 8%( 259) dintre unitățile de învățământ preuniversitar nu dispun de 
pază umană şi nici de sisteme de supraveghere video, 32 fiind în mediul 
urban, iar 227 în mediul rural,  

- 14,41% (81) din totalul unităților de învățământ preuniversitar dispun atât 
de pază umană, cât i nici de sisteme video, 55 fiind în mediul urban, iar 

26 în mediul rural. 
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În funcție de tipul unității de învățământ, modul de asigurare cu pază umană 
i dotarea cu sisteme video, situația se prezintă astfel: 

- licee, colegii – 9,09% (4) sunt asigurate cu pază umană exclusivă, 18,18% 
(8) sunt dotate cu sisteme de supraveghere video exclusiv  i 72,72% (32) 
dispun atât de pază umană, cât şi de sisteme de supraveghere video 
exclusiv; 

- coli gimnaziale – 3,46% (9) sunt asigurate cu pază umană exclusivă, 
38,07% (99) sunt dotate cu sisteme de supraveghere video exclusiv, 

10,76% (28) dispun atât de pază umană, cât şi de sisteme de supraveghere 

video exclusiv şi 47,69% (124) nu dispun de pază umană şi nici de 
sisteme de supraveghere video. 

- gr dini e – 3,10% (8) sunt asigurate cu pază umană exclusivă, 36,43% 
(94) sunt dotate cu sisteme de supraveghere video exclusiv, 8,13% (21) 

dispun atât de pază umană, cât şi de sisteme de supraveghere video şi 
52,32% (135) nu dispun de pază umană şi nici de sisteme de supraveghere 
video. 

      În acela i context, referitor la asigurarea măsurilor de siguranță pentru 
elevi i cadrele didactice, o unitate de învățământ preuniversitar nu are gard 

împrejmuitor parțial, 13 unități de învățământ preuniversitar sunt amplasate într-
o zonă iluminată necorespunzător, toate fiind situate în mediul rural i 16 unități 
de învățământ preuniversitar se află într-o zonă periferică/izolată, 5 fiind situate 

în mediul urban, iar celelalte 11 în mediul rural.  
  Pentru remedierea unor probleme de siguranță colară, I.P.J. Buzău a 

transmis autorităților publice locale 37 informări. 
Totodată, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în 

zona unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în zona adiacentă acestora, în anul 

colar 2017 – 2018 au acționat, în medie zilnic , 219 de poliţişti, dintre care 
112 în mediul urban şi 108 în mediul rural, 19 jandarmi din cadrul 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău şi 70 de poliţişti locali.  
 În medie zilnic , au fost organizate 120 patrule (poliție, poliție locală i 

jandarmi) care au acţionat în zona adiacentă unităţilor de învăţământ 

preuniversitar.  

Pentru asigurarea prezenței unor efective din dispozitivele de siguranță 
publică pe timpul afluirii i defluirii elevilor la/de la cursuri, cele 562 unități de 
învățământ preuniversitar de pe raza județului Buzău au fost repartizate în 
responsabilitatea structurilor abilitate, astfel: 

- poliție – 535, dintre care 92 din mediul ruban i 443 din mediul rural; 

- jandarmerie – 4, toate din mediul urban; 

- poliție locală – 23, toate din mediul urban  
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 Poliţiştii cu atribuţii în domeniu au participat la 676 şedinţe cu cadrele 
didactice şi cu părinţii i au desfăşurat 1329 de activităţi la orele de curs.  
  În perioada analizată, au fost derulate 46 de proiecte/programe sau 

campanii, în cadrul cărora au fost implicați 94 de parteneri, beneficiari fiind 

17674 de elevi, părinți i cadre didactice.  

  Pentru menținerea unui climat de ordine şi siguranţă publică în mediul 
şcolar preuniversitar, Inspectoratul de Poliție Județean Buzău a organizat şi 
executat 266 acţiuni, dintre care 114 pe linia prevenirii absenteismului şcolar, 96 

pe linia prevenirii incidentelor rutiere şi 56 privind alte domenii de interes.  

  În cadrul acestor acțiuni, poliți tii au aplicat 876 de sancțiuni 
contravenţionale, dintre care 163 conform Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea 
faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii 
publice, 93 la H.G. nr.128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea 
condiţiilor de dezvoltare fizică şi normală a elevilor şi studenţilor referitoare la 
categoriile de produse ce pot fi comercializate minorilor, 423 sancțiuni la 

regimul circulaţiei rutiere i 197 sancțiuni la alte acte normative.   

 De la începutul anului şcolar 2017-2018 şi până la data de 01.06.2018, la 

nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar care funcţionează pe raza 
judeţului Buzău au fost înregistrate 19 de infracţiuni (cu 5 mai puține față de 
aceea i perioadă a anului colar precedent), 18 sesizate ca fiind comise în incinta 
unităţilor de învăţământ i una în zona adiacentă unităților de învățământ.  
 Din punct de vedere al mediului de comitere, 14 dintre faptele penale au 

fost comise în localități urbane, iar 5 în localități rurale.  

 Pe genuri de infracţiuni, situaţia se prezintă după cum urmează: au fost 
sesizate 7 infracțiuni de „lovirea sau alte violențe”, 6 infracţiuni de furt - în 
special de telefoane mobile lăsate nesupravegheate şi diferite sume de bani din 
ghiozdane/genţi,  2 infracțiuni de ,,purtare abuzivă”,  o infracțiune de ,,portul sau 

folosirea fără drept de obiecte periculoase ”, o infracțiune de ,, vătămare 
corporală din culpă” i alte 2 infracțiuni de altă natură. 
 De menţionat este faptul că, în perioada analizată, nu au fost înregistrate 
infracţiuni de mare violenţă sau cu un grad de pericol social deosebit.   
  În funcție de datele comunicate de Inspectoratul colar Județean Buzău, 
poliți tii cu atribuții pe linie rutieră vor instrui conducătorii autovehiculelor care 
execută transportul grupurilor organizate, înainte de plecarea în excursii sau 
tabere, cu privire la obligativitatea respectării normelor rutiere i a celor privind 
transportul public de persoane, dar vor proceda i la instruirea copiilor şi 
tinerilor referitor la conduita pe timpul deplasărilor şi în locurile de 
îmbarcare/debarcare. 
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  La acest capitol, se vor verifica documentele referitoare la starea tehnică a 
mijloacelor de transport ce vor fi utilizate i starea psihofizică a conducătorilor 
auto, inclusiv prin testarea alcoolscopică a acestora. 
  De asemenea, vor fi organizate acțiuni punctuale de prevenire a 
accidentelor de circulație, în special a celor cu victime din rândul elevilor, 
precum i controale pe linia respectării prevederilor Legii nr. 333/2003 privind 

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, la unitățile unde 
vor fi organizate tabere pentru pre colari/elevi/studenți, în vederea cre terii 
gradului de siguranță a locațiilor i dispunerii măsurilor ce se impun pentru 
remedierea deficiențelor constatate. 
         Se vor dispune măsurile ce se impun pentru menţinerea ordinii şi liniştii 
publice pe timpul desfăşurării Examenului de Bacalaureat  pentru absolvenţii 
învăţământului liceal şi a Evaluării Naţionale pentru absolvenţii claselor a VIII-
a. 

  Nu în ultimul rând, se va realiza adaptarea permanentă a dispozitivelor de 
siguranţă publică în funcţie de situaţia operativă existentă la nivel local i se va 
coopera permanent cu structurile Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău i 
cu cele ale Poliției Locale, în vederea prevenirii evenimentelor ce pot periclita 
viața, sănătatea, integritatea fizică a copiilor/tinerilor i a cadrelor didactice. 
 

  
 

EFUL INSPECTORATULUI 

Comisar-șef de poliție, 
 

PANTAZI VIRGIL-LAUREN IU 


