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          R O M Â N I A 
               MINISTERUL AFACERILOR INTERNE    Buzău   
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE          

              
  INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BUZĂU     

 
 

NOTĂ DE INFORMARE 
privind măsurile pentru creșterea siguranței în incinta și în zona adiacentă unităților 

de învățământ pentru anul școlar 2018 - 2019 
 

Din analiza realizată la nivelul judeţului Buzău rezultă că, în mediul şcolar, 
infracţionalitatea constituie un fenomen izolat, aceasta rezumându-se, în majoritatea 
cazurilor, la infracţiuni din sfera micii violenţe (furturi, loviri sau alte violențe) sau fără un 
grad de pericol social deosebit.  

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău se vor dispune o serie de măsuri 
în vederea îmbunătăţirii climatului de siguranţă publică pentru anul şcolar  2018 – 2019. 

 Astfel, premergător începerii anului de învățământ: 
-  Actualizarea listei unităţilor de învăţământ preuniversitar existente la nivelul 

judeţului Buzău şi clasificarea acestora în funcţie de tipul lor (cu sau fără 
personalitate juridică) şi existenţa infrastructurii referitoare la siguranţa şcolară pe 
baza informaţiilor primite de la I.Ș.J. Buzău. - ( Termen 01.09.2018) 

- Evaluarea unităților de învățământ preuniversitar atât din punct de vedere al 
asigurării cu pază și elemente de protecție (conform prevederilor Legii nr. 
333/2003), cât și referitor la situația operativă înregistrată în anul precedent.  

                                                    - ( Termen 10.09.2018) 
- În situația în care se constată deficiențe va fi informat prefectul și autorităților 

administrației publice locale cu privire la necesitatea îmbunătățirii condițiilor de 
securitate a unităților de învățământ preuniversitar (conform prevederilor Legii nr. 
35/2007, cu modificări și completări).            - (Termen permanent) 

- Informarea I.J.J. Buzău cu privire la unitățile de învățământ preuniveristar care le 
revin în responsabilitate la nivel județean; evaluarea acestora din punct de vedere al 
asigurării cu pază și elemente de protecție (conform prevederilor legii 333/2003); 
situația operativă înregistrată în anul precedent în zona unităților de învățământ 
date în responsabilitate, cu relevanță pentru creșterea siguranței publice. 

                                                                                      - ( Termen 10.09.2018) 
- Informarea Inspectoratului Școlar Județean Buzău cu privire la repartiția unităților 

de învățământ în responsabilitatea structurilor cu atribuții în domeniul ordinii și 
siguranței publice (poliție, jandarmerie și poliție locală)  
                                                                        - ( Termen 10.09.2018) 

- desemnarea unui poliţist care să fie responsabil de fiecare unitate de învățământ 
preuniversitar care funcţionează în raza de competenţă a poliţiilor teritoriale şi care 
să actualizeze mapa documentară cu activităţile preventive realizate, situaţiile de 
risc, acesta având obligaţia de a menţine legătura permanent cu conducerile acestor 
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obiective, pentru stabilirea măsurilor de siguranţă necesare realizării în condiţii 
optime a activităţilor educaţionale. 

- Întocmirea Dosarului de obiectiv, pentru fiecare unitate  de învăţământ 
preuniversitar, de către poliţiştii desemnaţi să răspundă de siguranţa şcolară. 

- informarea responsabililor unităţilor şcolare cu privire la întocmirea regulamentelor 
de ordine interioară prin care să se reglementeze accesul în incinta acestor locaţii, 
organizarea serviciului pe şcoală al cadrelor didactice şi elevilor, organizarea pazei 
clădirilor și repararea împrejmuirilor. 

- stabilirea modalităţile concrete de contact cu conducerile şcolilor pentru a se putea 
interveni cu operativitate la solicitările legale și instruirea conducerilor unităţilor de 
învăţământ, personalul didactic şi personalului destinat pazei pentru sesizarea 
oricărui eveniment prin SNUAU 112 şi afişarea numărului unic de urgenţă, precum 
şi a altor numere de telefon de interes public (poliţist de proximitate, jandarmerie, 
poliţie comunitară, societăţi de pază, etc.). 

 
 Totodată, Inspectoratul de Poliție Județean Buzău va colabora permanent cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, în vederea prevenirii implicării elevilor în comiterea 
unor acte infracţionale atât ca autori, cât şi ca victime. 
  În acest sens, va fi analizată periodic situaţia operativă înregistrată în unităţile de 
învăţământ, vor fi desfășurate prin Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii 
activități de pregătire antiinfracţională şi antivictimală a elevilor, în vederea adoptării unui 
comportament bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială și vor fi identificate 
soluții pentru crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi 
familie în vederea identificării, monitorizării şi prevenirii evenimentelor negative ce ar 
periclita procesul de învăţământ, prin implicarea tuturor factorilor decizionali. 
   

Pentru deschiderea anului de învăţământ: 
A. vor fi organizate dispozitive de siguranţă publică la unităţile de învăţământ 

preuniversitar cu număr mare de elevi, pentru desfășurarea în condiții de 
siguranță a festivităţilor prilejuite de deschiderea noului an şcolar, inclusiv prin 
angrenarea echipajelor de poliţie rutieră pe arterele adiacente; 

B. vor fi suplimentate dispozitivele de ordine şi siguranţă din zona unităţilor de 
învăţământ cu efective ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău şi ale 
Poliției Locale; 

C. vor fi adoptate unele măsuri specifice de siguranţă publică în zona adiacentă 
instituţiilor de învăţământ pentru combaterea cerşetoriei, vagabondajului şi 
comerţului ambulant neautorizat, depistarea şi luarea măsurilor legale faţă de 
persoanele care prin comportamentul sau activităţile desfăşurate afectează 
climatul  de siguranţă publică. 

   
            După începerea anului de învăţământ: 

a) se va asigura prezenţa activă, la vedere, în zona instituţiilor de învăţământ, în 
intervalele orare în care elevii intră / ies la / de la cursuri, a efectivelor de poliţie 
din dispozitivele de siguranţă publică sau a jandarmilor ori poliţiştilor locali, 
conform celor stabilite între aceste instituţii; 
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b) se vor lua măsuri de asigurare a fluenţei traficului rutier pe arterele de circulaţie 
din apropierea unităţilor şcolare unde se înregistrează valori mari de trafic, încât 
să nu se creeze blocaje sau premise ale unor incidente rutiere; 

c) vor fi continuate activităţile de identificare a situaţiilor de risc şi de monitorizare 
a acestora în sistem integrat, concomitent cu informarea autorităţilor publice 
locale pentru a dispune măsuri în vederea diminuării acestora; 

d) vor fi desfășurate activităţi educativ-preventive la orele de curs; 
e) vor fi intensificate acţiunile de combatere a absenteismului şcolar, unitățile de 

învățământ urmând a fi informate cu privire la împrejurările în care elevii au 
fost depistaţi absentând de la cursuri; 

f) vor fi organizate acțiuni și controale punctuale în zona unităților de învățământ 
preuniversitar, în funcţie de datele şi informaţiile operative deţinute la nivelul 
poliţiilor teritoriale, la care să fie cooptate celelalte structuri cu atribuţii în 
domeniul prevenirii delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, precum și 
cadre didactice; 

g) se va interveni cu operativitate şi va fi acordată o atenţie sporită în soluţionarea 
legală şi temeinică a tuturor evenimentelor/incidentelor ce vor avea loc în 
perimetrul instituţiilor de învăţământ. 

 
 
 
 

ŞEFUL INSPECTORATULUI 
Comisar şef de poliţie 

 
PANTAZI VIRGIL-LAURENŢIU 


