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                                 R  O  M  Â  N  I  A      Nesecret 

             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE       Buzău 

                                                                     Nr. 13.538 din 22.08.2018 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE                                           Ex. nr. __/2 

  INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BUZĂU                                               

                                                            

 

 

                                                                                                

INFORMARE 

privind măsurile stabilite în vederea creşterii siguranţei elevilor şi cadrelor 

didactice în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învaţamânt  

pentru anul şcolar 2019-2020  
 

                             

     

          Asigurarea ordinii şi liniştii publice în zona unităţilor de învăţământ reprezintă 

unul dintre obiectivele prioritare ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, în 

special al polițiștilor de ordine publică ce au în responsabilitate menţinerea climatului 

de siguranţă publică în perimetrul stradal şi prevenirea faptelor de violenţă comise 

asupra elevilor şi cadrelor didactice.  

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 (loviri sau alte violențe sau furturi) sau 

fără un grad de pericol social deosebit.  

Evaluările infracţionalităţii reflectă un trend ascendent pe care o cunoaşte 

criminalitatea juvenilă în zona şcolii, drept dovadă fiind faptul că de la începutul 

anului şcolar 2018-2019 şi până la data de 01.08.2019, la nivelul unităţilor de 

învăţământ preuniversitar care funcţionează pe raza judeţului Buzău au fost înregistrate 

34 infracţiuni. 

          Este de precizat că infracţiunile sesizate în care au fost implicaţi elevii, în 

calitate de autori sau victime, nu sunt din cadrul infracţionalităţii organizate sau cu 

grad de pericol public deosebit, ele constând în infracţiuni de loviri sau alte violente 

sau infracțiuni contra patrimoniului(datorându-se în special lipsei de supraveghere a 

bunurilor personale). 

           În vederea îmbunătăţirii climatului de siguranţă publică, cu ocazia deschiderii 

anului şcolar 2019-2020, cât și pe perioada acestuia, la nivelul Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean Buzău a fost întocmit Planul de măsuri pe linia menținerii ordinii și 

siguranței publice, prevenirii și combaterii faptelor antisociale în perioada 

premergătoare și de început a anului scolar 2019/2020, urmând a se desfăşura 

următoarele activităţi: 
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Pentru deschiderea anului de învăţământ: 

 

 cu ocazia festivităţilor prilejuite de deschiderea noului an şcolar se 

organizează dispozitive de siguranţă publică în zona unităţilor de învăţământ 

preuniversitar cu un număr mare de elevi, inclusiv prin angrenarea echipajelor de 

poliţie rutieră pe arterele adiacente, acestea asigurând fluenţa traficului rutier, astfel 

încât să nu se creeze ambuteiaje sau premise ale unor incidente rutiere; 

 se suplimentează dispozitivele de ordine şi siguranţă din zona unităţilor de 

învăţământ cu efective ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău şi ale Poliției 

Locale din cadrul Primăriilor Buzău și Rîmnicu Sărat; 

 se adoptată 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; 

 se asigură prezența, în şcolile de pe raza de competenţă,  a ofiţerilor de 

poliție şi a poliţiştilor de proximitate şi din mediul rural, în ţinută de reprezentare, 

pentru transmiterea mesajului conducerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, la 

festivitățile organizate cu ocazia deschiderii anului de învățământ preuniversitar; 

 se vor distribui materiale preventive conţinând sfaturi antiinfracţionale şi 

antivictimale, adresate părinţilor şi elevilor. 

 

  După începerea anului şcolar: 

 

 se asigură 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; 

 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; 

 se vor continua 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, inclusiv în ceea 

ce priveşte activitatea agenţilor economici, situaţi în zona adiacentă unităților de 

învățământ, care comercializează produse din tutun şi alcool minorilor;  

 vor fi desfășurate activităţi educativ-preventive la orele de curs, în baza 

Programelor prioritare privind prevenirea delicvenței juvenile și victimizării minorilor, 

a violenței în familie și creșterea gradului de siguranță rutieră, aflate în derulare la 

nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău; 

 se va urmări respectarea legalității transportului de elevi, prin identificarea 

autospecialelor destinate acestei activități și a personalului dedicat conducerii acestora, 

mailto:ipj@bz.politiaromana.ro


   

Buzău, Str. Chiristigii nr. 8 – 10  
Tel.. 0238/402014 - centrală, 0238/724955- fax, e-mail - ipj@bz.politiaromana.ro  3/3 

 

verificarea condițiilor pe care aceștia trebuie să le cumuleze, precum și instruirea 

conduitei de urmat de către conducătorii mijloacelor de transport elevi; 

 vor fi identificate persoanele care efectuează transport public de persoane 

fără respectarea prevederilor legale, în zona unităților de învățământ și dispunerea 

măsurilor legale față de acestea 

 pentru marcarea Săptămânii Prevenirii Criminalității vor fi organizate în 

unitățile de învățământ de pe raza județului Buzău întâlniri cu elevii școlilor 

gimnaziale și licee, în cadrul cărora vor fi dezbătute aspecte ce țin de riscurile asociate 

navigării iresponsabile în mediul online, modalități de recunoaștere a situațiilor de 

pericol și însușirea unor măsuri de autoprotecție, însușirea normelor de conduită 

antiinfracțională, vor fi adresate recomandări și pliante cu sfaturi preventive pentru a 

evita a fi victimeale infracțiunilor contra patrimoniului sau infractiunilor cu violență 

sau pentru prevenirea evenimentelor rutiere; 

 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; 

 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 victimizării minorilor, precum și cadre 

didactice; 

 se va acorda sprijin structurilor specializate în combaterea criminalității 

organizate, în scopul combaterii traficului/consumului de substanțe interzise, a 

traficului de persoane sau a oricăror forme de criminalitate organizată; 

 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 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:ipj@bz.politiaromana.ro

