INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN
H UN E D OARA

Protecția unităților de învățământ preuniversitar
în anul școlar 2015-2016. Măsuri pentru
îmbunătățirea climatului de siguranță în școli.

Delicvenţa juvenilă are implicaţii
deosebite, iar înregistrarea unor astfel de
incidente în şcoli induce un sentiment de
insecuritate cu implicaţii negative asupra
procesului educaţional.

Prin urmare, îmbunătăţirea climatului
de siguranţă în incinta şi zona adiacentă
unităţilor de învăţământ preuniversitar
reprezintă un obiectiv prioritar, cu caracter
permanent, pentru Poliţia Română.
În acest scop, Inspectoratul de Poliție
Județean Hunedoara, împreună cu
Inspectoratul de Jandarmi Județean
Hunedoara şi structurile de poliție locală,
asigură climatul de ordine şi siguranţă în
zonele adiacente unităţilor de învăţământ
preuniversitar, acţionând pentru prevenirea
şi combaterea faptelor antisociale, atât prin
aplicarea cu fermitate a prevederilor legale
în vigoare, cât şi prin realizarea unor
programe parteneriale cu instituţiile şcolare
ori organizaţiile cu atribuţii în domeniu.

Pentru îndeplinirea obiectivului referitor la îmbunătăţirea climatului de
siguranţă în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar,
poliţiştii hunedoreni vor lua următoarele MĂSURI:
• Se va acorda sprijin de specialitate conducerii unităţilor şcolare pentru
asigurarea pazei, în concordanţă cu prevederile Legii nr. 333/2003 şi
identificarea unor soluţii eficiente de organizare a controlului accesului în
aceste unităţi, precum şi colaborarea permanentă cu personalul de pază al
unităţilor de învăţământ.
• Unităţile comerciale amplasate în zona unităţilor de învăţământ vor fi
verificate în mod constant cu privire la respectarea categoriilor de produse ce
pot fi comercializate minorilor, conform H.G. nr. 128/1994 privind unele
măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi normală a elevilor
şi studenţilor.
•

Se va asigura o prezenţă activă, la vedere, în zona intrării în unitățile de
învăţământ, în special a celor identificate cu risc criminogen ridicat, a
patrulelor de poliţie, în intervalele orare în care se efectuează afluirea şi
defluirea elevilor.

•

Se vor supraveghea permanent traseele de deplasare a elevilor spre/dinspre
unităţile de învăţământ, prin direcţionarea patrulelor de siguranţă publică
proprii sau mixte poliţie - jandarmerie ori ale poliţiei comunitare.

•

Împreună cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara, se
vor organiza şi desfăşura acţiuni preventive în baza unor planuri comune de
acţiune specifice.

•

Poliţiştii de proximitate vor organiza şi desfăşura atât şedinţe de prelucrare a
unor teme cu caracter preventiv şi acte normative în unităţile de învăţământ,
stabilind împreună cu conducerile acestora măsuri preventive şi de pregătire
antiinfracţională cât şi şedinţe la care să participe părinţii elevilor pentru
stabilirea împreună cu aceştia a unor măsuri ce se impun a fi luate în cazul
elevilor care absentează sau a celor care prin comportament perturbă
activitatea didactică.

• Participarea la şedinţele cu părinţii şi la orele de dirigenţie ale elevilor, pentru
popularizarea legislaţiei în vigoare privind minoritatea (răspundere penală şi
riscuri de victimizare);
• Realizarea de întâlniri cu conducerile unităţilor şcolare pentru analizarea
cazurilor concrete în care elevii au fost victime şi/sau autori ai unor
infracţiuni săvârşite în incinta sau în vecinătatea şcolilor, în scopul
identificării unor soluţii de prevenire a acestor situaţii.

