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          JANDARMERIA ROMANĂ                                                                       
  

              
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN BUZĂU  

Serviciul  Ordine şi  Siguranţă  Publică   

 

 
 
 
 
    Către, 

               INSTITUŢIA    PREFECTULUI  -  JUDEŢUL   BUZĂU 

                              deconcentrate@prefecturabuzau.ro 
  
 
  
       
 
     La adresa dumneavoastră nr. 8029 / 14.06.2019, avem onoarea să vă înaintăm 

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

acţiune la nivelului judeţului Buzău pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a 

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

unităţilor de învăţământ preuniversitar”.  

 
 
 
 
 

                                             Cu stimă ,   

                         INSPECTOR ŞEF AL I.J .J .BUZĂU 
     Locotenent-colonel 
                 Virgil CUERU 
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INFORMARE 

privind măsurile intreprinse pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului 

didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, la nivelul judeţului Buzău 

   

     Siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice atât în incinta instituţiilor de învăţământ, în zona 

imediată, dar şi pe principalele căi de afluire şi defluire reprezită un obiectiv prioritar pentru 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău. 

     În acest sens, pentru realizarea acestui deziderat, premergător începerii anului de 

învăţământ 2018-2019 au fost luate următoarele măsuri: 

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

I.P.J. Buzău şi I.J.J. Buzău, principalul instrument de cooperare interinstituţională pe palierul 

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

instituţiilor de învăţământ precum şi principalele trasee de afluire şi defluire a elevilor, context în 

care I.J.J. Buzău acţionează zilnic, independent, cu efectivele echipei de intervenţie din cadrul 

Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil în zona limitrofă a unui număr de 5 şcoli pe raza municipiului 

Buzău.  

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

acestui tip de misiune de menţinere care să asigure acoperirea eficientă a zonelor de 

responsabilitate şi reducerea timpului de reacţie pentru intervenţia în cazul evenimentelor 

semnalate în zona unitătilor de învăţământ sau în cazurile în care sunt implicaţi elevi sau minori; 

- a fost întocmit Planul de acţiune în sistem integrat, privind îmbunătăţirea activităţii de 

prevenire a infracţionalităţii stradale în zona instituţiilor de învăţământ şi pe traseele de 

afluire/defluire ale elevilor pe raza municipiului Buzău; 

-  a fost întocmit „Planul anual de prevenire al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău 

pentru anul 2019, principalele domenii vizate fiind pregătirea elevilor pentru a nu deveni 

infractori (prevenirea delicvenţei juvenile), pregătirea elevilor pentru a şti să nu devină victime 

ale infracţiunilor (prevenirea victimizării), conştientizarea asupra necesităţii respectării normelor 

de conduită civică şi comportamentul de abordat pe timpul adunărilor publice; 

-  pentru fiecare instituţie de învăţământ din responsabilitatea I.J.J. Buzău a fost stabilit un 

ofiţer care a menţinut permanent legătura cu conducerea unităţii de învăţământ, a participat la 

lecţii deschise şi a întocmit o mapă documentară în care au fost consemnate toate datele de 

interes. 
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Obiectivele propuse la începutul anului şcolar pentru creşterea gradului de siguranţă al 

elevilor şi cadrelor didactice au fost îndeplinite prin desfăşurarea următoarelor activităţi: 

- în ziua deschiderii anului de învăţământ au fost suplimentate efectivele de jandarmi aflate 

în dispozitiv şi direcţionate în apropierea instituţiilor de învăţământ; 

- pe parcursul anului şcolar au fost planificate şi desfăşurate un număr de 99 de misiuni la 

instituţii de învăţământ cu un efectiv de 431 jandarmi care au executat activităţi de menţinere a 

ordinii publice în zona instituţiilor de învăţământ din responsabilitatea I.J.J. Buzău în intervalele 

de afluire/defluire ale elevilor şi cadrelor didacice; 

- pe timpul misiunilor de menţinere în zona instituţiilor de învăţământ au fost constatate 16 

fapte contravenţionale (9 avertismente şi 7 amenzi), valoarea sancţiunilor aplicate fiind de 1800 

lei; 

- au fost desfăşurate 16 activităţi de prevenire şi informare la 23 instituţii de învăţământ la 

care au participat 2038 de elevi şi profesori şi au fost distribuite materiale informative; 

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

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

au fost readaptate; 

- au fost asigurate măsurile de ordine publică la instituţiile unde s-au susţinut Examenul de 

Definitivare în învăţământ şi Examenul de Titularizare şi s-a asigurat intervenţia pe timpul 

transportului lucrărilor la centrele de corectare; 

- în baza Planurilor de măsuri comune pentru menţinerea şi asigurarea ordinii publice pe 

timpul desfăşurării Examenului Naţional de Bacalaureat şi Evaluării Naţionale încheiat la nivelul 

I.J.J. Buzău – I.P.J. Buzău, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău asigură ordinea publică la 

centrele de examen, centrele zonale de evaluare şi centrele de rezolvare a contestaţiilor. De 

asmenea, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău va asigura măsurile de ordine la instituţiile 

de învăţământ unde se susţin probe de examen pentru Concursul Naţional pentru ocuparea 

posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar şi Examenul 

Naţional de definitivare în învăţământ. Totodată, efectivele de jandarmi asigură intervenţia 

operativă pe timpul transportului lucrărilor. 

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

măsurile adoptate au fost eficiente iar pe baza principiului lecţiilor învăţate vom încerca să 

adoptăm şi alte măsuri care să raspundă noilor provocări ale societăţii actuale care este în 

continuă transformare.                                             

                                         

                                             Cu stimă ,   

                            INSPECTOR ŞEF AL I.J .J .BUZĂU 
       Locotenent colonel  
                    Virgil CUERU 


