
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                              

RAPORT 

privind siguranţa în școli în anul 2019-2020, în baza planului teritorial comun de acțiune la 

nivelul județului Buzău pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor şi personalului didactic şi 

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

preuniversitar 

 

 

  Cunoașterea problemelor sociale de ansamblu, precum și a factorilor predispozanți reprezintă un 

prim pas pe linia prevenirii delicvenței juvenile a ceea ce în limbaj curent este recunoscut ca 

inadaptabilitate, fapte antisociale, devianță sau delicvență. 

Faptele antisociale cuprind un grup vast de manifestări, individuale sau colective, puternic abătute 

de la ceea este considerat normal, moral și mai ales legal.  

Experiența din anii trecuți a demonstrat că faptele antisociale au la bază dorința anihilării 

frustrărilor acumulate și a percepției de lipsă a „egalităţii de şanse şi a reuşitei”, fără ajutorul unor 

persoane influente în plan social şi economic.   

Dialogul instituțiilor implicate în  planul teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului 

de siguranță a elevilor şi personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în 

zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar trebuie realizat continuu, cu persoane de 

toate vârstele și din diverse medii sociale fără a neglija anumite categorii sociale, în baza unor 

prejudecăți precum inteligență, studii absolvite, instituțiile în care își desfășoară activitatea, mediul 

familial sau empatia/antipatia față de forțele de ordine. 

   Prevenirea delincvenţei juvenile, cât și siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice atât în incinta 

instituţiilor de învăţământ, în zona imediată, dar şi pe principalele căi de afluire şi defluire, a constituit 

întotdeauna o componentă importantă și indispensabilă a activității jandarmilor, indiferent de 

specificul funcției acestora, fiind unul dintre atributele definitorii ale Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean Buzău 

     În acest sens, pentru realizarea acestui plan teritorial comun, premergător începerii anului de 

învăţământ 2019-2020 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 
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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 4 instituții de învățământ pe 

raza municipiului Buzău;  

 - 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 2020”, 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), aprofundarea principalelor reguli ce trebuie adoptate și 

respectate pe timpul manifestațiilor sportive; 

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

cadru militar, 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. 

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 161 de misiuni la 

instituţii de învăţământ cu un efectiv de 626 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 15 

fapte contravenţionale (8 avertismente şi 7 amenzi), valoarea sancţiunilor aplicate fiind de 1700 lei 

, cât și o faptă penală; 

- au fost desfăşurate 10 activităţi de prevenire şi informare la 10 instituţii de învăţământ la 

care au participat 711 de elevi şi profesori şi au fost distribuite materiale informative; 

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

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

fost readaptate; 



- vor fi asigurate măsurile de ordine publică, dacă va fi cazul, la instituţiile unde se vor 

susţine Examenul de Definitivare în învăţământ şi Examenul de Titularizare . De asemenea va fi 

asigurată intervenţia pe timpul transportului lucrărilor la centrele de corectare;  

De asemenea, în scopul susţinerii şi promovării intervenției preventive au fost întreprinse 

demersuri la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică în vederea obţinerii fondurilor necesare 

confecţionării unor materiale suport (afişe, bannere, spot-uri video, roll-up-uri, etc.) 

Pe parcursul anului școlar nu au fost înregistrate evenimente negative, apreciem că măsurile 

adoptate au fost eficiente, iar funcție de oportunitățile identificate vom încerca să adoptăm şi alte 

măsuri care să raspundă noilor provocări ale societăţii actuale. 
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