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                                                                    R O M Â N I A                                                                                   NESECRET 

           MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                           Buzău 

                                                             

                                                                                    

                                                      

                                                           Nr. 407081/21.06.2022 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BUZĂU                                              Ex. nr.______  

                 BIROUL SIGURANȚA ȘCOLARĂ                                         
            

                    

   

 

  CĂTRE, 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU 
 

 

  

INFORMARE 

privind activitățile desfășurate în anul școlar 2021-2022 pentru punerea în 

aplicare a Planului Teritorial Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de 

siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței 

juvenile în incinta și în zonele adiacente ale unităților de învățământ 

preuniversitar 

   
 

Asigurarea ordinii şi liniştii publice în zona unităţilor de învăţământ 

reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean 

Buzău, în contextul menţinerii climatului de siguranţă publică în perimetrul stradal 

şi prevenirea faptelor de violenţă comise inclusiv asupra elevilor şi cadrelor 

didactice.  

Pentru reglementarea măsurilor de siguranţă, la începutul anului școlar a fost 

pus în aplicare Planul Teritorial Comun de Acţiune la nivelul judeţului Buzău – 

cadru – 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, derulat în parteneriat, de către 

Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

“Neron Lupașcu” al Județului Buzău, Consiliul Judeţean Buzău și Instituţia 

Prefectului - Judeţul Buzău. 

Din perspectiva deschiderii anului de învățământ preuniversitar 2010-2022, 

precum și în conformitate cu prevederile Planul Teritorial Comun de Acțiune la 

nivelul județului Buzău, nr. 376232/02.09.2021, a fost realizată actualizarea listei 

unităților de învăţământ ce funcționează pe raza județului Buzău din punct de vedere 

al existenței fizice, precum și cu privire la modul de asigurare cu pază și elemente 

de protecție conform prevederilor Legii 333/2003. 

De asemenea, în contextul pandemiei de coronavirus a fost realizată 

actualizarea listei unităților de învăţământ cu privire la scenariile de funcționare, 

conform hotărârilor emise de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
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sau de către Consiliile de administrație ale unităților de învățământ privind scenariul 

de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ.  

În această situație, s-a procedat la adaptarea corespunzătoare a 

dispozitivului de siguranţă publică în zona adiacentă unităţilor de învăţământ, 

conform evoluţiei situaţiei operative şi modificărilor ce au intervenit în 

programul de desfăşurare a cursurilor şi a altor activităţi specifice, au fost 

incluse în itinerarele de patrulare unităţile de învăţământ în perioada afluirii/defluirii 

elevilor la/de la cursuri, sens în care au fost capacitate inclusiv patrulele şcolare de 

circulaţie, constituite la nivelul unităţilor de învăţământ.  

Conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean, pe raza judeţului 

Buzău funcţionează, în mediul public și în mediul privat, 462 de unităţi de 

învăţământ preuniversitar (fără a face referire la unitățile conexe, la cele care nu și-

au îndeplinit planul de școlarizare și creșele), dintre care 105 în mediul urban şi 357 

în mediul rural, doar 153 având personalitate juridică (68 în mediul urban şi 85 în 

mediul rural). Aceste date susțin o concentrare în procent de 77,3% a școlilor în 

mediul rural din județ. 

Defalcat, situaţia unităţilor de învăţământ mai sus menţionate se prezintă după 

cum urmează:  

- grădiniţe = 211, dintre care 44 în mediul urban şi 167 în mediul rural, cu un 

număr total de 8808 de preșcolari;   

- şcoli gimnaziale = 210, dintre care 26 în mediul urban şi 184 în mediul 

rural, cu un număr total de 29983 de elevi;  

 - licee, colegii, şcoli profesionale etc. = 41, dintre care 35 în mediul urban şi 6 

în mediul rural, cu un număr total de 21881 de elevi.  

 Astfel, în cele 462 de unități de învățământ de pe raza județului Buzău avem o 

populație școlară de 60.672 preșcolari/elevi, cu o dimensionare mai mare a 

acestora în școlile gimnaziale – 49,4%. 

 Conform datelor centralizate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean 

Buzău, din totalul unităților de învățământ preuniversitar, 145 (31,4%) nu sunt 

asigurate cu pază. 

            Analiza distribuției după mediile de rezidență evidențiază că în mediul 

urban procentul unităților de învățământ neasigurate cu pază este de 3,8% (4 

din cele 105 unități existente), iar în mediul rural este de 39,5% (141 din cele 

357 de unități existente).  

   În același context, referitor la asigurarea măsurilor de siguranță pentru elevi și 

cadrele didactice, din datele furnizate de către Inspectoratul Școlar Județean Buzău, 

situația se prezintă astfel: 

- 5 unități de învățământ preuniversitar din mediul urban și 9 unități de 

învățământ preuniversitar din mediul rural nu au gard împrejmuitor,  

- 1 unitate din mediul urban și 25 de unități din mediul rural sunt situate în zone 

neiluminate corespunzător, 

- 13 unități de învățământ din mediul rural și 12 unități de învățământ din 

mediul rural sunt situate într-o zonă periferică, izolată. 
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Aceste aspecte pot reprezenta factori de risc pentru siguranța elevilor și a 

cadrelor didactice. 

 

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău au fost desfășurate 

următoarele activități:  

- Cu ocazia deschiderii anului școlar 2021-2022 s-a asigurat prezența la fiecare 

unitate de învăţământ a polițiștilor care au asigurat preîntâmpinarea unor 

posibile evenimente negative în zona unităților școlare; 

 

- S-a desemnat pentru fiecare dintre cele 462 de unități de învăţământ un 

polițist responsabil cu siguranța în școli și întocmirea pentru fiecare dintre 

acestea a unui dosar de obiectiv; 

  

- S-au întocmit Planurile Locale Comune de Acțiune pentru creșterea gradului 

de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței 

juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ 

preuniversitar, pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică 

și înregistrarea acestora la unitatea de poliție, la unitatea de învăţământ, 

precum și la Primăriile din zona de competență; 
 

- S-a stabilit împreună cu Inspectoratul Județean de Jandarmi Buzău și cu 

Poliția Locală lista unităților de învăţământ ce revin în responsabilitate pentru 

menținerea ordinii și liniștii publice pe timpul perioadelor de afluire/defluire a 

elevilor la ore (4 unități repartizate I.J.J. și 16 unități repartizate Poliției 

Locale). Poliția națională are în responsabilitate 442 de unități de 

învățământ, reprezentând un procent de 95,7%; 

 

- S-au inclus unitățile de învăţământ repartizate în urma distribuirii acestora 

între cele trei structuri responsabile, în itinerarele de patrulare auto și pedestră 

a echipelor de siguranță publică, cu punct obligatoriu de staționare în special 

pe timpul sosirii și plecării elevilor la și de la scoli; 
 

- S-a informat permanent asupra scenariului de desfășurare a cursurilor în 

cadrul unităților de învățământ de pe raza de competență și s-au corelat cu 

activitățile de menținere a ordinii publice; 

 

- S-au inițiat planuri de acțiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor 

şi a personalului didactic, precum şi pentru crearea unui climat optim pentru 

desfășurarea procesului de învățământ, pe linia prevenirii actelor comise cu 

violența în cadrul unităților de învățământ, pentru prevenirea și limitarea 

răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus Sars-cov-2 în zona unităților de 

învățământ preuniversitar, pentru verificarea respectării regulilor sanitare pe 

timpul transportului elevilor către/de la unitățile de învățământ, atât pe 

microbuzele dedicate, cât și pe mijloacele de transport în comun pentru 

prevenirea accidentelor rutiere și a comportamentelor de risc epidemiologic în 

carte pot fi implicați elevii/preșcolarii sau însoțitorii acestora, etc;  
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- S-a asigurat prezența patrulelor din cadrul poliției rutiere în zona unităților de 

învăţământ unde se înregistrează valori ridicate de trafic rutier, în intervalele 

orare de afluire și defluire a elevilor, pentru restricționarea traficului rutier și 

evitarea unor eventuale incidente care să afecteze securitate participanților; 
 

- S-a solicitat și s-a colaborat cu Inspectoratul Școlar Județean Buzău pentru a 

se constitui la nivelul fiecărei unități școlare a registrului special destinat 

pentru ținerea evidenței activităților punctuale desfășurate de către personalul 

din cadrul structurilor cu atribuții în domeniul siguranței școlare, o dată cu 

începerea anului școlar; 

 

- S-au efectuat verificări la 109 de unități școlare pe linia respectării 

prevederilor Legii nr. 333/2003, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare şi H.G. nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare. În 

funcție de concluziile rezultate, au fost informate 25 de autorități publice 

locale cu privire la deficiențele constatate cu ocazia verificărilor unităților de 

învâțământ din punct de vedere al elementelor de securitate; 

 

-  S-au intensificat activităţile punctuale pentru identificarea situaţiilor de risc şi 

monitorizarea acestora în sistem integrat, s-au informat conducerile unităţilor 

de învăţământ cu privire la împrejurările în care elevii au fost depistaţi 

absentând de la cursuri pentru diminuarea abandonului şcolar, inclusiv prin 

cooptarea părinţilor în monitorizarea acelor elevi cu comportament deviant, 

pentru prevenirea implicării acestora în activităţi infracţionale sau 

contravenţionale;  

 

- În permanență s-a urmărit identificarea și cooptarea unor parteneri din 

societatea civilă, cu care să se implementeze diferite proiecte pentru creșterea 

gradului de siguranță în mediul școlar, cu accent pe acele elemente care 

contribuie la adoptarea comportamentului delincvent; 

 

- Totodată, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în zona 

unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în zona adiacentă acestora, în anul 

școlar 2021 – 2022 au acționat, în medie zilnică 92 de forțe de ordine 

publică și au fost organizate 45 de patrule (tot în medie zilnică), care au 

acţionat în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 
- Poliţiştii cu atribuţii în domeniu au participat la 77 de întâlniri cu cadrele 

didactice/directorii unităților de învățământ și au desfăşurat 639 de activităţi 

la orele de curs (189 de către polițiștii de siguranță școlară); 

 

- Polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlară au încheiat un număr de 17 

acorduri de parteneriat pentru implementarea unor proiecte educaționale 

în unități de învățământ în anul școlar 2021-2022, cu scopul dezvoltării 

spiritului civic la tânăra generație prin cunoașterea riscurilor sociale și 
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adoptarea unor comportamente responsabile, un exemplu relevant fiind 

Proiectul “Să circulăm corect” derulat cu Școala Gimnazială Maxenu – 

Structura G.P.N. Maxenu, aflat la a VII-a ediție în 2022, în cadrul căruia 

s-au înscris 720 de elevi la concursul national de creație plastică. 

 

În anul școlar 2021-2022, la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar 

care funcţionează pe raza judeţului Buzău au fost înregistrate 38 de infracţiuni, în 

creștere față de aceeași perioadă a anului școlar precedent când cursurile eu fost 

desfășurate în sistem online din cauza contextului pandemic.   

Din punct de vedere al mediului de comitere, 23 dintre faptele penale au fost 

comise în localități urbane, iar 15 în localittăți rurale. 

Cele 38 de  infracțiuni au constat în: 22 infracțiuni contra integrității 

corporale sau sănătății, 9 infracțiuni contra patrimoniului, 3 infracțiuni contra ordinii 

și liniștii publice, o infracțiune contra libertății persoanei și 4 infracțiuni de serviciu.   

 

           În acest context, în vederea menținerii ordinii şi liniştii publice în zona 

unităţilor de învăţământ se va elabora în luna sptembrie 2022 Planul Teritorial Comun 

de Acţiune la nivelul judeţului Buzău – cadru – 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, iar în perioada 

de vară vor fi desfășurate activități în zonele frecventate de elevi (tabere școlare, centre 

educaționale și culturale, centre de tineret, școli de vară, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

ȘEFUL INSPECTORATULUI 

Comisar-șef de poliție, 

 

PANTAZI VIRGIL-LAURENȚIU  
 


