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  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN BUZĂU 

       SERVICIUL ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 

Compartimentul Prevenirea şi Combaterea Faptelor Antisociale    

     

              

 

                                                                                                                  

 

                 
 

         Informare privind siguranţa în școli în anul 2021-2022, 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 prezentul plan 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.  
           Creșterea siguranței în școli și reducerea fenomenului delicvenței juvenile și al 
victimizării minorilor reprezintă pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău un obiectiv 
prioritar de acțiune, conform prevederilor Legii nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea 
siguranţei în unităţile de învăţământ. 
          În acest sens, instituția noastră va continua punerea în aplicare a prevederilor P lanului 
Teritorial Comun de Acțiune realizat la nivelul județului Buzău 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, acționând prin structurile sale teritoriale 
în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, cu predilecţie pe traseele de afluire/defluire a 
elevilor şi personalului didactic, în intervalele orare la care încep sau se finalizează activităţile 
didactice, având ca obiective prioritare prevenirea şi combaterea faptelor antisociale şi creşterea 
gradului de siguranţă a participanţilor la procesul de învăţământ.  

          Nr.  2090285 

         Buzău,  20.06.2022  
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  Se 
impune astfel, orientarea în mod constant a activităţilor de prevenire către minori, aceș tia 
prezentând un risc ridicat de vulnerabilitate atât în ceea ce priveşte comiterea de infracţiuni, cât 
şi din punct de vedere al victimizării. 
            Necesitatea continuităţii demersurilor pe acest segment derivă şi dintr-o serie de 
caracteristici ale grupului ţintă: au personalitatea în formare, există o probabilitate mai mare în 
înregistrarea unor rezultate pozitive în procesul de corectare a unor devianţe, demersurile 
preventive pot fi asimilate procesului educațional (în condiţiile în care cea ma i mare parte a 
intervenţiilor de acest tip este desfăşurată în unităţile de învăţământ) existând şi posibilitatea 
implicării cadrelor didactice şi a părinţilor în informarea adecvată a copiilor.  
          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 2021-2022 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 adiacentă a unui număr de 4 instituții de învățământ pe 
raza municipiului Buzău: 
        - Liceul cu Program Sportiv ,,Iolanda Balaș Soter” Buzău;  
        - Liceul Tehnologic ,, Meserii și Servicii” nr. 8 Buzău; 
        - Școala Gimnazială ,,Sf. Apostol Andrei” nr. 12 Buzău;  
        - Școala Gimnazială ,,Mihail Kogălniceanu” nr. 14 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 2022, 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; 
        - au fost planificate și executate în medie 2 patrule de jandarmi/zi care au acționat 
preponderent în perioada de afluire / defluire a elevilor, zilnic de luni până vineri în interva lele 
orare 07:00-08:00, 12:30-14:30, 19:00-20:00. 
         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;  
- s-a monitorizat și evaluat fenomenul delicvenței juvenile, îndeosebi a faptelor comise cu 
violență, fiind luate măsurile legale ori de câte ori situația a impus, monitorizându-se cu 
precădere zona adiacentă instituțiilor de învățământ  
- pe parcursul anului şcolar au fost planificate şi desfăşurate un număr de 400 de misiuni la 
instituţii de învăţământ cu un efectiv de 1488 jandarmi care au executat activităţi de menţinere a 
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ordinii publice în zona instituţiilor de învăţământ din responsabilitatea I.J.J. Buzău în intervalele 
de afluire/defluire ale elevilor şi cadrelor didactice;  
- pe timpul misiunilor de menţinere în zona instituţiilor de învăţământ au fost constatate 83 fapte 
contravenţionale (29 avertismente şi 54 amenzi), valoarea amenzilor aplicate fiind de 25500 lei;  
- au fost desfăşurate 11 activităţi de prevenire şi informare la 11 instituţii de învăţământ la care 
au participat 540 de elevi şi profesori şi au fost distribuite materiale informative;  
- la nivel local și județean au fost întocmite 6 noi Programe Parteneriale de informare, prevenire 
și dialog social cu instituții de învățământ atât din mediul urban cât și rural și nu numai; 
- la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău în ziua de 06.04.2022 a avut loc ,,Ziua 
Porților Deschise”, fiind o ocazie unică, pentru circa 400 de copii să cunoască activitatea 
instituției. Participanții au putut vizualiza și proba mijloacele și tehnica folosite de jandarmii 
buzoieni în misiunile specifice de ordine publică, acțiuni speciale sau intervenție montană. De 
asemenea au putut participa la ateliere de informare și prevenire, documentându -se atât în ceea 
ce privește admiterea în școlile militare precum și asupra misiunilor jandarmilor buzoieni, 
întreaga activitate făcând parte din seria acțiunilor dedicate celebrării a 172 de ani de la 
înființarea Jandarmeriei Române în data de 3 Aprilie 1850.  
- 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. 
              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.  

 

 

 

 

                                                                 Cu stimă,                

                                              INSPECTOR ŞEF AL I.J.J.BUZĂU                                    

                                    Colonel  

 

                          
                                                           Virgil CUERU  


