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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara
„ DECEBAL ”

INFORMARE
privind activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute în anul scolar 2013 -2014, de
catre I.J.J. Hunedoara în contextul aplicării Planului Teritorial Comun de Acţiune
Cadru pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic
şi a delincvenţei juvenile, în incinta şi zonele adiacente unităţilorde învăţământ
preuniversitar
I.

CADRU LEGAL:

 Legea nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de
învăţământ cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române;
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne;
 Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele
M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 196/2005, privind aprobarea Strategiei Ministerului
Administraţiei şi Internelor, de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru
creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale;
 O.M.A.I. nr. 60/2010, privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere
a ordinii şi siguranţei publice şi Dispoziţia adjunctului şefului Departamentului
Ordine şi Siguranţă Publică nr. 1/1226 din 06.05.2010 privind metodologia de
punere în aplicare a O.M.A.I. nr. 60/2010;
 Hotărârea Prefectului Judeţului Hunedoara nr. 4 din 27.06.2013 privind
elaborarea Sistemului cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a
siguranţei elevilor şi a personalului didactic pentru anul şcolar 2013 - 2014;
 Ordinul Prefectului Judeţului Hunedoara nr. 224 din 12.09.2013 privind
aprobarea Sistemului cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a
siguranţei elevilor şi a personalului didactic pentru anul şcolar 2013- 2014.

II.

ACTIVITĂŢI EXECUTATE ÎN PERIOADA ANALIZATA

1. În vederea elaborării Sistemului cadru de asigurare a protecţiei unităţilor
şcolare, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic pentru anul şcolar 2013-2014 la
nivelul I.J.J. Hunedoara au fost stabilite principalele acţiuni specifice ce revin instituţiei
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noastre şi au fost înaintate in scris Colegiului Prefectural al Judeţului Hunedoara în data
de 03.09.2013.
2. În baza Sistemului cadru şi a Planului teritorial comun de acţiune pentru
creşterea gradului de siguranţă publică a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea
delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ
preuniversitar, I.J.J. Hunedoara a desfăşurat în perioada supusă analizei urmatoarele
activităţi:
a) s-au asigurat măsuri de OP în sistem de patrulare la cele 31 de unităţi de
învăţământ repartizate structurilor I.J.J. Hunedoara, cu un număr de 2571 jandarmi,
medie zilnică 20 jandarmi;
b) Elementele de dispozitiv care au acţionat în zona instituţiilor de învăţământ,
au constatat 1 infracţiune cu 2 autori pentru uz de fals, fapta prevăzută de art. 323 din
Codul Penal, in municipiul Deva, la Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Sigismund
Toduţă” şi un nr. de 220 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 88.300 lei,
astfel:
- În municipiul Deva la Liceului „Ion Mincu” au fost aplicate 2 sancţiuni
contravenţionale; 1 pentru pătrundere cu încălcarea normelor legale de acces şi 1 pentru
faptul că plimba un câine din rasa pittbul, fără ca acesta să aibă botniţă; de asemenea a
fost aplicată 1 sancţiune contravenţională la Liceul Grigore Moisil, pentru consum de
băuturi alcoolice în incinta instituţiei;
- În municipiul Hunedoara au fost aplicate 65 sancţiuni contravenţionale, pentru
fapte comise în zona următoarelor instituţii de învăţământ: 44 la Liceul „Constantin
Bursan” (pătrundere fără drept cu încălcarea normelor legale de acces, adresarea de
injurii şi consum de băuturi alcoolice) iar 21 la Liceul „Matei Corvin” (pătrundere fără
drept cu încălcarea normelor legale de acces şi adresarea de injurii);
- În municipiul Lupeni la Liceului „Tehnologic” au fost aplicate 42 sancţiuni
contravenţionale majoritatea pentru pătrundere cu încălcarea normelor legale de acces;
- În municipiul Petroşani au fost constatate 73 sancţiuni contravenţionale,
pentru fapte prevăzute la Legea nr. 61/1991 respectiv, 63 pentru pătrunderea
neautorizată în incinta, iar 10 pentru gesturi obscene sau injurii, fapte care au fost
săvârşite în incinta Colegiului Hermes si Colegiului Dimitrie Leonida;
- În municipiul Brad, au fost aplicate 25 sancţiuni contravenţionale pentru
pătrundere neautorizată în incinta Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” şi 5 sancţiuni
pentru adresarea de injurii şi ameninţări cu acte de violenţă;
- În municipiul Orăştie, au fost aplicate 3 sancţiuni contravenţionale pentru
pătrundere neautorizată în incinta şcolii generale ,,Dominic Stanca”
- În oraşul Geoagiu, la Colegiul Tehnic Agricol „Alexandru Borza” a fost
aplicate 3 sancţiuni contravenţionale, din care 1 pentru adresarea de injurii si expresii
jignitoare, 1 pentru pătrundere în incintă fără drept şi 1 pentru consum de băuturi
alcoolice.
c) au fost executate un număr de 14 acţiuni pentru prevenirea absenteismului
şcolar constând în verificarea localurilor de alimentaţie publică din zona imediată a
unităţilor de învăţământ frecventate de elevi;
d) au fost sesizate organelor de urmărire penală un număr de 2 fapte penale în
zona adiacentă unităţilor de învăţământ cu 2 autori identificati pentru furturi de
telefoane mobile. Ambele fapte s-au petrecut în incinta Liceul „Constantin Bursan”din
municipiul Hunedoara.
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Cauzele care au favorizat comiterea faptelor antisociale:
• Lipsa unor măsuri viabile de paza şi supraveghere a unităţiilor de învaţamânt
• Comercializarea de băuturi alcoolice minorilor în incinta localurilor de
alimentaţie publică din zona imediată a unităţilor de învăţământ
Propuneri pentru combaterea savârşirii de fapte antisociale :
- Reanalizarea sistemelor de pază şi supraveghere a unitaţiilor de învaţamânt
- Intensificarea actiunilor de control a localurilor de alimentaţie publică din zona
imediată a unităţilor de învăţământ.
3. S-a asigurat climatul de ordine şi siguranţă publică la centrul de examinare, cu
ocazia desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în învăţământul
preuniversitar, ce a avut loc în perioada 21 – 30.07.2014.
4. Începând cu data de 26.06.2013 în cadrul examenului de Evaluare Naţională sa asigurat respectarea climatului de ordine şi siguranţă publică la la instituţiile de
învăţământ repartizate unităţii noastre, astfel:
MUNICIPIUL DEVA
•
Colegiul Tehnic “Transilvania” - Preşedinte
•
Şcoala Gimnazială ,, Andrei Şaguna”
MUNICIPIUL HUNEDOARA
•
Colegiul Tehnic “Matei Corvin”
MUNICIPIUL LUPENI
•
Liceul Teoretic ,, Mircea Eliade “
MUNICIPIUL PETROŞANI
•
Colegiul de Informatică ,, Carmen Silva “
•
Şcoala Gimnazială ,, I.G. Duca “
ORAŞUL HAŢEG
Colegiul Naţional ,, I.C. Brătianu “
5. În perioada 30.06 – 11.07.2014 în cadrul examenului de Bacalaureat s-a
asigurat respectarea climatului de ordine şi siguranţă publică cu ocazia desfăşurării
probelor la instituţiile de învăţământ repartizate unităţii noastre, după cum urmează:
MUNICIPIUL DEVA
•
Colegiul “Ion Mincu”
MUNICIPIUL PETROŞANI
•
Colegiul Naţional de Informatică “Carmen Silva”
•
Colegiul economic ,, Hermes “
MUNICIPIUL LUPENI
•
Liceul Tehnologic
MUNICIPIUL BRAD
•
Colegiul Naţional ,, Avram Iancu “
ORAŞUL HAŢEG
•
Colegiul naţional ,, I.C. Brătianu “
III. SITUAŢIA ACTIVITĂŢILOR DE PREVENIRE A FAPTELOR ANTISOCIALE
DESFĂŞURATE DE CĂTRE IJJ HUNEDOARA ÎN PERIOADA ANALIZATA
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În perioada analizată IJJ Hunedoara a desfăşurat un număr de 115 activităţi de
prevenire în cadrul unităţiilor de învăţământ stabilite în responsabilitatea unităţii noastre
pentru asigurarea măsurilor de ordine publică, astfel:
- 1 – la Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara;
- 14 – la Colegiul Naţional ,,Ion Mincu” din localitatea Deva;
- 8 – la Liceul de muzica si arte plastice ,,Sigismund Toduta” din localitatea Deva;
- 2 – la Colegiul Naţional ,,Transilvania” din localitatea Deva;
- 2 – la Colegiul Naţional ,,Dragomir Hurmuzescu” din localitatea Deva;
- 25 – la Colegiul Tehnic ,,Alexandru Borza” din localitatea Geoagiu;
- 1 – la Colegiul ,,Nicolae Olahus” din localitatea Orastie
- 1 – la Şcoala Generală Adrian Diaconu din localitatea Orăstioara de Sus
- 13 – la Şcoala Generală nr.1 din localitatea Lupeni;
- 3 – la Şcoala Generală nr.3 din localitatea Lupeni;
- 4 – la Liceul ,,Constantin Bursan” din localitatea Hunedoara
- 3 – la Şcoala generală Matei Corvin din localitatea Hunedoara;
- 8 – la Colegiul ,,Dimitrie Leonida” din localitatea Petrosani;
- 1 – la Colegiul ,,Carmen Sylvia” din localitatea Petrosani;
- 1 – la Şcoala generală I.E. Duca din localitatea Petrosani;
- 3 – la Şcoala Genrală „Andrei Şaguna” din Deva;
- 2 – la Liceul Teoretic Mircea Eliade din Lupeni;
- 5 – la Liceul Tehnologic din Lupeni;
- 1 – la Colegiul Naţional „Avram Iancu” Brad;
- 2 – la Şcolala Generală Băcia;
- 1 – la Şcolala Generală „Dominic Stanca” Orăştie;
- 1 – la Şcolala Generală Grădiştea de Munte;
- 1 – la Şcolala Generală Orăştioara de Sus;
- 1 – la Şcolala Generală Certeju de Sus;
- 2 – la Colegiul Naţional Sportiv „Cetate” Deva;
- 1 – la Tabăra Costeşti;
- 1 – la Tabăra „Cangurul” – Lupeni - Straja;
- 3 – la Tabăra Câmpuşel „Fundaţia Noi Orizonturi”;
- 3 – la Tabăra de vară „Adeona” Pasul Vulcan;
- 1 – la Tabăra Pasul Vulcan;
În cadrul activităţilor de prevenire au fost prezentate materiale şi teme privind
efecte şi riscuri ale consumului de tutun, alcool, droguri dar şi a consumului de plante
etnobotanice. Au mai fost prezentate aspecte cu privire la modul de comportare pe
timpul manifestărilor sportive, în conformitate cu Legea 4/2008, privind violenţa în
sport.
Cu ocazia acestor activităţi au fost prezentate şi aspecte din Codul Penal cu
privire la modul de comportare pentru a conştientiza elevii de consecinţele comiterii de
infracţiuni sau contravenţii, precum şi aspecte de conduită cu privire la modul de
comportare în societate, familie, şcoală, etc.
Totodată s-au distribuit un număr de 418 pliante si alte materiale de prevenţie.
IV. CONCLUZII
Având în vedere aspectele mai sus menţionate putem afirma faptul că la nivelul
instituţiilor de învăţământ din judeţul Hunedoara, aflate în responsabilitatea unităţii
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noastre, nu s-au înregistrat evenimente deosebite de natură să afecteze ordinea şi
siguranţa publică, faptele antisociale constatate şi sancţionate de către jandarmii
hunedoreni având un pericol social relativ redus.

pt. INSPECTOR ŞEF
Locotenent colonel,
IOSIF MARIUS
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