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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                          

          JANDARMERIA ROMAN                                                                        

  

              
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN BUZ U  

Serviciul  Ordine şi Siguranţă Publică  

 

 

 

 

 

      C tre, 
               INSTITUŢIA    PREFECTULUI  -  JUDEŢUL   BUZ U 

                              deconcentrate@prefecturabuzau.ro 
  

 

  

       
 

     La adresa dumneavoastr  nr. 7886 / 14.06.2018, avem onoarea s  v  înaint m 

informare privind m surile întreprinse pentru punerea în aplicare a „Planului teritorial comun de 

acţiune la nivelului judeţului Buz u pentru creşterea gradului de siguranţ  a elevilor şi 

personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente 

unit ţilor de înv ţ mânt preuniversitar”.  

 

 

 

 

 

                                             Cu stim ,  
                             Î. INSPECTOR ŞEF AL I.J.J .BUZ U  

     Locotenent-colonel  

                 Virgil CUERU 
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INFORMARE 

privind m surile intreprinse pentru creşterea gradului de siguranţ  a elevilor şi personalului 

didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unit ţilor de înv ţ mânt 

preuniversitar, la nivelul judeţului Buz u 

     

     Siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice atât în incinta instituţiilor de înv ţ mânt, în zona 

imediat , dar şi pe principalele c i de afluire şi defluire reprezit  un obiectiv prioritar pentru 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buz u. 

     În acest sens, pentru realizarea acestui deziderat, premerg tor începerii anului de 

înv ţ mânt 2017-2018 au fost luate urm toarele m suri: 

     - în cadrul cadrul şedinţelor Grupului de Coordonare şi Trasare a Sarcinilor constituit la 

nivelul I.P.J. Buz u şi I.J.J Buz u, principalul instrument de cooperare interinstituţional  pe 

palierul menţinerii ordinii şi siguranţei publice, au fost stabilite zonele de responsabilitate din 

apropierea institiţiilor de înv ţ mânt precum şi principalele trasee de afluire şi defluire a elevilor, 

context în care Jandarmeria acţioneaz  zilnic, independent, cu efectivele echipei de intervenţie 

din cadrul Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil în zona limitrof  a unui num r de 4 şcoli pe raza 

municipiului Buz u.  

 - pe principiul lecţiilor înv ţate, a fost stabilit un mod unitar de planificare şi organizare a 

acestui tip de misiune de menţinere care s  asigure acoperirea eficient  a zonelor de 

responsabilitate şi reducerea timpului de reacţie pentru intervenţia în cazul evenimentelor 

semnalate în zona unit tilor de înv t mant sau în cazurile în care sunt implicaţi elevi sau minori; 

-  a fost întocmit „Protocolul de colaborare privind activitatea de prevenire în anul şcolar 

2017-2018”, între Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buz u şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Buz u, principalele domenii vizate fiind preg tirea elevilor pentru a nu deveni infractori 

(prevenirea delicvenţei juvenile), preg tirea elevilor pentru a şti s  nu devin  victime ale 

infracţiunilor (prevenirea victimiz rii), conştiientizarea asupra necesit ţii respect rii normelor de 

conduit  civic  şi comportamentul de abordat pe timpul adun rilor publice; 

- au fost întocmite planuri comune de acţiune în sistem integrat privind îmbun t ţirea 

activit ţii de prevenire a infracţoinalit ţii stradale în zona unit ţilor de înv ţ mânt şi pe traseele 

de defluire ale elevilor pe raza municipiului Buz u; 

-  pentru fiecare instituţie de înv ţ mânt din responsabilitatea I.J.J. Buz u a fost stabilit un 

ofiţer care a menţinut permanent leg tura cu conducerea unit ţii de înv ţ mânt, a participat la 
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lecţii deschise şi a întocmit o map  documentar  în care au fost consemnate toate datele de 

interes; 

Obiectivele propuse la începutul anului şcolar pentru creşterea gradului de siguranţ  al 

elevilor şi cadrelor didactice au fost îndeplinite prin desf şurarea urm toarelor activit ţi: 

- în ziua deschiderii anului de înv ţ mânt au fost suplimentate efectivele de jandarmi aflate 

în dispozitiv şi direcţionate în apropierea instituţiilor de înv ţ mânt; 

- pe parcursul anului şcolar au fost planificate şi desf şurate un num r de 64 de misiuni la 

instituţii de înv ţ mânt cu un efectiv de 226 jandarmi care au executat activit ţi de menţinere a 

ordinii publice în zona instituţiilor de înv ţ mânt din responsabilitatea I.J.J. Buz u în intervalele 

de afluire/defluire ale elevilor şi cadrelor didacice; 

- pe timpul misiunilor de menţinere în zona instituţiilor de înv ţ mânt au fost constatate 5 

de fapte contravenţionale şi au fost aplicate amenzi în valoare de 850 lei; 

- de asemenea, a fost constatat  o fapt  de natur  penal  cu 2 autori. În aceast  situaţie 2 

minori au introdus şi folosit un spray cu substanţe iritant-lacrimogene în incinta Liceului 

tehnologic Meserii şi Servicii din mun. Buz u 

- au fost desf ţurate 24 activit ţi de prevenire şi informare la 24 instituţii de înv ţ mânt la 

care au paricipat 1756 de elevi şi profesori şi au fost distribuite materiale informative; 

- permanent, în cadrul şedinţelor GCTS, au fost analizate m surile intreprinse pentru 

creşterea gradului de siguranţ  al elevilor şi cadrelor didactice şi, acolo unde a fost cazul, acestea 

au fost readaptate; 

- au fost asigurate m surile de ordine public  la instituţiile unde s-au susţinut Examenul de 

Definitivare în înv ţ mânt şi Examenul de Titularizare şi s-a asigurat intervenţia pe timpul 

transportului lucr rilor la centrele de corectare; 

- În baza Planului de m suri comun pentru menţinerea şi asigurarea ordinii publice pe 

timpul desf şur rii Examenului Naţional de Bacalaureat şi Evalu rii Naţionale încheiat la nivelul 

I.J.J. Buz u – I.P.J. Buz u, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buz u a asigurat ordinea public  

la 2 instituţii de înv ţ mânt unde s-a desf şurat evaluarea competenţelor digitale şi lingvistice 

(sesiunea februarie 2018) şi va asigura m surile de ordine la instituţiile de înv ţ mânt  unde se 

vor susţine probele scrise de examen (sesiunea iunie-iulie 2018) şi la Centrele Zonale de 

Evaluare cu ocazia Examenului Naţional de Bacalaureat. De asmenea, Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Buz u va asigura m surile de ordine la instituţiile de înv ţ mânt unde se susţin probe 

de examen şi care au fost nominalizate centre de evaluare şi contestaţii cu ocazia Evalu rii  

Naţionale. Totodat , efectivele de jandarmi asigur  intervenţia operativ  pe timpul transportului 

lucrarilor. 
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O particularitate a activit ţilor preventive, adresate în special minorilor a fost elaborarea 

Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei judeţene antidrog Buz u, activitate care se 

desf şoar  sub egida Instituţiei Prefectului – Judeţul Buz u şi care, prin faptul c  a format o 

echip  interinstituţional  şi multidisciplinar  care s  acţioneze pentru contracararea acestui 

fenomen a contribuit şi la faptul c  a oferit un instrument pentru punerea în aplicare a 

programelor proprii de prevenire. 

Având în vedere faptul c  nu au fost înregistrate evenimente negative, apreciem c  

m surile adoptate au fost eficiente iar pe baza principiului lecţiilor înv ţate vom încerca s  

adopt m şi alte m suri care s  raspund  noilor provoc ri ale societ ţii actuale care este în 

continu  transformare.  

                                            

                                            Cu st im ,  
                            Î /  INSPECTOR ŞEF AL I.J.J .BUZ U  

       Locotenent colonel  

                    Virgil CUERU  
 


