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CĂTRE INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BUZĂU 

 

În atenția Serviciului Afaceri Europene, Relații Internaționale, Dezvoltare Economică, 

Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situații de Urgență 

 

 

Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră nr. 7894/09.06.2022, , înregistrată cu nr. 

7140/09.04.2022 la ISJ Buzău, vă transmitem Raportul privind siguranța în școli în anul 

școlar 2021-2022, în baza Planului teritorial de acțiune la nivelul județului Buzău pentru 

creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței 

juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar  

Cu stimă, 

Inspector Școlar General, 

Prof. Daniela PALCĂU 
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Raport privind evaluarea planului teritorial comun de acțiune 

pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic și prevenirea 

delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ 

preuniversitar  

La începutul anului școlar 2020-2021, la nivelul județului Buzău a fost încheiat Planul 

Teritorial Raport privind evaluarea planului teritorial comun de acțiune pentru creșterea 

gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în 

incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, care responsabilizează 

instituțiile partenere în vederea optimizării organizării și funcționării sistemului de asigurare a 

protecției școlare, a elevilor și personalului didactic. Instituțiile partenere în implementarea 

Planului la nivelul județului sunt: Instituția Prefectului – județul Buzău, Consiliul Județean 

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

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neron Lupașcu al județului Buzău și Inspectoratul 

Școlar Județean Buzău. 

Obiectivele generale ale Planului sunt: 

 Eficientizarea capacității instituționale de prevenire și combatere a violenței în 

unitățile de învățământ preuniversitar; 

 Monitorizarea modului în care este realizată siguranța școlară la nivel național și 

derularea de activități pentru soluționarea problemelor de securitate fizică din unitățile 

de învățământ preuniversitar; 

 Însușirea reglementărilor de intervenție, aplicabile unităților de învățământ 

preuniversitar; 

 Actualizarea datelor privind rețeaua unităților de învățământ preuniversitar la nivel 

național, identificarea și evaluarea infrastructurii referitoare la siguranța școlară în 

contextul actual. 

În vederea atingerii acestor obiective asumate, Inspectoratul Școlar Județean Buzău a 

desfășurat în anul școlar 2021-2022 următoarele activități: 

 A colaborat cu Instituția Prefectului – județul Buzău în vederea realizării, la nivel 

teritorial, a unui sistem eficient de cooperare cu instituțiile responsabile în domeniul 

sanitar pentru monitorizarea și evaluarea evoluției pandemiei de COVID-19, în 

vederea sprijinirii procesului decizional cu privire la modalitatea de funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar; 
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 A colaborat cu Instituția Prefectului – județul Buzău în vederea adaptării prevederilor 

PNCA la nivel județean prin elaborarea, diseminarea și aplicarea PTCA; 

 A sprijinit Inspectoratul de Poliție Județean în activitatea de monitorizare a diseminării 

și aplicării PLCA în fiecare unitate de învățământ preuniversitar în baza PNCA/PTCA; 

 S-a asigurat, încă din anul 2020, că la nivelul fiecărei unități școlare cu sau fără 

personalitate juridică există un registru special desinat ținerii evidenței acțiunilor 

punctuale desfășurate de personalul din cadrul structurilor cu atribuții în domeniul 

siguranței școlare; 

 A diseminat, în rândul conducerilor unităților școlare și al coordonatorilor educativi, în 

cadrul ședințelor organizate, monitorizarea implementării măsurilor prevăzute în 

PTCA; 

 A centralizat informațiile cu privire la infrastructura referitoare la siguranța școlară 

prin crearea evidenței actualizate a unităților de învățământ și transmiterea acesteia 

către structurile competente; 

 Au fost verificate, în cadrul inspecțiilor tematice, regulamentele de ordine interioară 

ale unităților școlare; 

 S-a asigurat că unitățile de învățământ colaborează eficient cu structurile cu atribuții în 

domeniul ordinii publice (poliție, jandarmerie, poliție locală); 

 S-a asigurat că la nivelul fiecărei unități de învățământ s-a constituit Comisia pentru 

prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul 

școlar și promovarea interculturalității, a constituit o bază de date cu responsabilii și 

membrilor acestor comisii și a transmis această bază de date către Inspectoratul de 

Poliție Județean Buzău - Biroul Siguranță școlară; 

 S-a asigurat că la nivelul unităților de învățământ sunt cunoscute și respectate normele 

SSM și PSI; 

 În luna mai a anului școlar curent, a desfășurat, în parteneriat cu Consiliul Județean 

Buzău și Inspectoratul de Poliție Județean Buzău – Siguranță școlară, proiectul 

antibullying în cadrul căruia luptătorul K1, Cătălin Moroșanu, le-a transmis elevilor 

informații referitoare la modalitățile de prevenire a bullying-ului și la strategiile pe 

care le pot adopta victimele bullying-ului.; 

 A organizat, în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău etapa 

județeană a concursului național Prietenii pompierilor, iar echipajul format din elevii 
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de la Școala Gimnazială Scorțoasa a fost unul dintre cele 14 echipaje calificate la 

etapa națională a concursului. 

 A desfășurat, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Buzău - Siguranță 

școlară, proiectul Împreună cu scopul de a diminua fenomenul de violență manifestat 

atât în mediul școlar, cât și în mediul extrașcolar de elevii de la patru dintre școlile din 

județul Buzău; 

 Cu ocazia Zilei Europei, a organizat, în parteneriat cu Instituția Prefectului, județul 

Buzău, activități menite să sporească fairplay-ul și toleranța în rândul copiilor și 

tinerilor din Buzău; 

 A susținut organizarea și a monitorizat cele 52 de proiecte județene care au avut ca 

obiectiv reducerea violenței în școli și creșterea siguranței elevilor; 

 A centralizat și monitorizat cele 85 de activități proiectate și organizate în anul școlar 

2021-2022, de unitățile de unitățile de învățământ din județul Buzău, cu scopul de a 

preveni și înlătura fenomenul bullying manifestat în mediul școlar; 

 În perioada noiembrie - decembrie 2021 a desfășurat „Campania de prevenție 

împotriva violenței asupra femeilor”, eveniment adresat elevelor de la Liceul Teoretic 

Pogoanele, Liceul Tehnologic I.A.R. Pogoneanu, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din 

Nehoiu și Liceul Tehnologic Patârlagele; 

 În anul școlar curent, ISJ Buzău a derulat, în parteneriat cu Baroul Buzău, proiectul 

„Fii avocat în școala ta!”. Scopul acestui proiect a fost acela de a determina elevii să 

poată reacționa la problemele specifice generației lor. În cadrul întâlnirilor cu elevii, 

reprezentanții Baroului Buzău au explicat situațiile de viață care îi preocupă pe elevi și 

le-au expus consecințele juridice ale faptelor ilegale.  

 În cadrul inspecțiilor școlare, s-a asigurat că tematica orelor de curs cuprinde și 

conținuturi de natură juridică adaptate nivelului de studiu și vârstei elevilor, prin care 

beneficiarii serviciilor educaționale ale unităților de învățământ preuniversitar din 

județul Buzău să conștientizeze drepturile, obligațiile și consecințele faptelor ilegale; 

 Conducerea ISJ Buzău a participat la toate ședințele de analiză organizate cu scopul 

evaluării măsurilor dispuse și a activităților desfășurate în vederea ajustării direcțiilor 

de urmat pentru maximizarea capacității instituționale de diminuare a fenomenului 

infracțional în mediul școlar preuniversitar. 
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Perioada 01.09.2021 – 17.06.2022 

Anexa 1. la PNCA nr. 112708 din 20.08.2020 

Indicatori  Urban Rural Total 

Unitate școlară - formă de proprietate Publică Privată Publică Privată 
 

1. Numărul total al unităților de învățământ 

din aria de competență 
96 9 356 1 462 

     - grădinițe 41 3 166 1 211 

Nr. elevi 5406 191 5058 76 10721 

    - școli gimnaziale (+scoli primare) 26 0 184 0 210 

Nr. elevi 15600 0 18110 0 33710 

   - licee, colegii, etc (postliceale, 

profesionale) 
29 6 6 0 41 

Nr. elevi 14564 1339 771 0 16674 

2. Numărul unităților de învățământ 

preuniversitar asigurate cu pază 
52 3 12 1 68 

   - pază proprie 7 0 8 0 15 

  - pază cu societăți specializate 22 2 2 1 26 

   - pază mixtă 23 1 2 0 26 

3. Numărul unităților de învățământ care 

nu au niciun fel de pază 
7 5 73 1 86 

4. Numărul unităților de învățământ 

preuniversitar dotate cu sisteme de 

supraveghere video 

57 8 81 2 148 

   - în interior (exclusiv) 0 0 1 0 1 

   - în exterior (exclusiv) 3 2 5 0 10 

   - interior și exterior 54 6 75 2 137 

5. Numărul de școli cu plan de siguranță al 

școlii 
57 8 79 2 146 

6. Numărul de școli cu plan de pază aprobat 

de poliție 
57 8 76 2 143 

7. Numărul de școli care au încheiat 

acorduri de cooperare privind siguranța 

școlară 

49 5 73 2 129 

8. Numărul de școli cu registre ale 

incidentelor 
56 7 80 2 145 
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9. Numărul de unități de învățământ care 

nu au gard împrejmuitor 
3 0 0 0 3 

10. Numărul de unități de învățământ 

amplasate într-o zonă iluminată 

necorespunzător 

6 4 14 1 25 

11. Numărul de unități de învățământ 

amplasate într-o zonă periferică/izolată 
6 0 3 0 9 

12. Numărul de clădiri ale unităților de 

învățământ (în care își desfășoară 

activitatea școlară) care au autorizații de 

securitate la incendii 

90 8 63 0 161 

13. Numărul de clădiri ale unităților de 

învățământ (în care își desfășoară 

activitatea școlară) care funcționează fără 

deținerea autorizației de securitate la 

incendiu 

Total clădiri – 734 

161 clădiri autorizate/62 unități de învățământ 

128 clădiri neautorizate (din care: 79 clădiri care 

trebuie autorizate; 31 clădiri în curs de autorizare 

care au primit aviz de funcționare și 18 clădiri care 

nu mai fac obiectul după ce va ieși noua legislație) 

445 clădiri care nu fac obiectul autorizării 

conform legislației 

14. Numărul de clădiri ale unităților de 

învățământ (în care își desfășoară 

activitatea școlară) care sunt echipate cu 

hidranți interiori/exteriori de incendiu 

85 6 91 2 184 

15. Numărul de clădiri ale unităților de 

învățământ (în care își desfășoară 

activitatea școlară) care sunt echipate cu 

instalații de detectare, semnalizare și 

alarmare 

85 10 162 0 257 

16. Numărul de clădiri ale unităților de 

învățământ (în care se desfășoară activitatea 

școlară) care au asigurat iluminat de 

securitate pentru evacuare 

145 8 204 2 359 

16.1. Numărul unităților de alimentație 

publică amplasate în imediata vecinătate a 

unităților școlare, care cad sub incidența 

H.G. nr. 128/1994 

27 2 17 0 46 

17. Numărul de informări adresate 

instituțiilor cu atribuții specifice privind 

siguranța școlară (consiliul județean, 

primărie etc.) 

48 6 70 0 131 
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Anexa nr. 2 la PNCA nr. 112708 din 20.08.2020 
GRILA NR. 1* 

 
INDICATORI TOTAL Urban Rural 

Număr de elevi care nu frecventează cursurile și au situația 

neîncheiată, din care: 
1252 402 850 

 - școli primare/gimnaziale 813 62 751 

Număr de elevi reintegrați, din care: 189 130 59 

- școli primare/gimnaziale 172 17 155 

Număr de elevi exmatriculați (doar pentru clasele XI-XII) 

pentru acte de indisciplină: 
45 45 0 

 

Anexa nr. 2 la PNCA nr. 112708 din 20.08.2020 
GRILA NR. 2* 

 

INDICATORI 

TOTAL Urban Rural 

lei 
unități 

învățământ 
lei 

unități 

învățământ 
lei 

unități 

învățământ 

Suma TOTALĂ alocată 

pentru creșterea gradului 

de siguranță, în perioada 

de referinţă: 

572473 74 325339 38 274134 36 

-        grădiniţe 130502 28 85599 14 44903 14 

-        şcoli 

primare/gimnaziale 
251834 31 53866 10 197768 21 

-        licee, colegii etc. 190137 15 185874 14 4263 1 

Suma alocată pentru 

asigurarea cu pază a 

unităților de învățământ 

preuniversitare, în 

perioada de referinţă: 

880376 48 996295 31 116081 15 

-        grădiniţe 60273 10 41679 6 18594 4 

-        şcoli 

primare/gimnaziale 
32666 15 236062 7 90604 8 

-        licee, colegii etc. 787437 21 718554 18 6883 3 

Suma alocată pentru 

împrejmuirea cu gard a 

unităţilor de învăţământ 

preuniversitar în perioada 

de referinţă: 

167887 14 52387 5 115700 9 

-        grădiniţe 36700 5 30000 2 6700 3 

-        şcoli 

primare/gimnaziale 
117800 7 8800 1 109000 6 
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-        licee, colegii etc. 13387 2 13387 2 0 0 

Suma alocată pentru 

achiziționarea sau 

mentenanța sistemului de 

supraveghere audio-video 

pentru unitățile de 

învățământ: 

696110 126 352759 39 261540 87 

- grădinițe 164958 42 120497 19 44461 23 

-        şcoli primare/ 

gimnaziale 
296925 59 90901 15 206024 44 

-        licee, colegii etc. 234227 25 223172 5 11055 20 

 

Cu deosebit respect, 

 

Inspector Școlar General, 

Prof. Daniela PALCĂU 

 

 

 

Inspector școlar pentru 

 

Monitorizarea programelor cu acces la educație, 

 

Prof. Furtună Doina 

 

Consilier IT 

Cosmin COCIOABĂ 

 

 


