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INFORMARE
privind activitățile desfășurate de structurile deconcentrate
și autoritățile administrației publice locale pentru creșterea
gradului de siguranță în incinta și în zonele adiacente
unităților de învățământ, în anul școlar 2016-2017

OBIECTIV SPECIFIC

ACTIVITĂŢI DE PREVENŢIE
PENTRU ASIGURAREA
SECURITĂȚII ELEVILOR ȘI
CADRELOR DIDACTICE ÎN
INCINTA UNITĂȚILOR – LA
NIVELUL INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
HUNEDOARA

•Comisia pentru prevenirea
şi combaterea violenţei în
mediul şcolar
•Întâlniri, dezbateri, ateliere
de
lucru
în
vederea
cunoaşterii
normelor
legislative
privind
securitatea şi siguranţa
elevilor
•etc

Elaborarea, cunoaşterea şi aplicarea Planului Teritorial
Comun de Acţiune (PTCA), al judeţului Hunedoara

SITUAȚIA
CURENTĂ
OBIECTIV
REALIZAT

Actualizarea datelor privind reţeaua unităţilor de
învăţământ preuniversitar la nivel judeţului Hunedoara
(număr şi tip de unitate de învăţământ preuniversitar)
şi identificarea infrastructurii existente privind
siguranţa şcolară (mijloace de protecţie şi pază)

OBIECTIV
REALIZAT

Cunoaşterea reglementărilor de intervenţie aplicabile
unităţilor de învăţământ preuniversitar

OBIECTIV
REALIZAT

Evaluarea dinamicii fenomenului violenţei în mediul
şcolar, precum şi a modului în care este realizată
siguranţa elevilor şi a personalului didactic

OBIECTIV
REALIZAT

Informarea conducerilor IGJR, IGPR şi MENCS cu privire
la gradul şi modul în care este realizată siguranţa în
unităţile de învăţământ de la nivel teritorial,
prezentând concluzii şi propuneri de îmbunătăţire a
acesteia

OBIECTIV
REALIZAT

Mediatizarea rezultatelor pozitive obținute în procesul
cooperării interinstituționale în domeniul prevenirii și
combaterii delincvenței juvenile

OBIECTIV
REALIZAT

OBIECTIV SPECIFIC

MĂSURI PENTRU
ASIGURAREA
SECURITĂȚII ELEVILOR
ȘI CADRELOR
DIDACTICE ÎN INCINTA
UNITĂȚILOR – LA
NIVELUL UNITĂŢILOR
ŞCOLARE
•Regulamentele Interne
•Semn distinctiv
•Intrarea în şcoală a
persoanelor străine se va
face pe baza de ecuson şi
cu înregistrarea datelor
din buletinul de identitate
•etc

Aplicarea Planului Local Comun de Acțiune (PLCA)
Actualizarea datelor privind rețeaua unităților de învățământ
preuniversitar la nivel local și identificarea infrastructurii
existente referitoare la siguranța școlară (mijloace de
protecție și pază)
Includerea în cadrul Regulamentului Intern (RI) al unităților
de învățământ preuniversitar a unor prevederi privind
realizarea siguranței școlare
Cunoașterea gradului și a modului în care este realizată
siguranța școlară, precum și identificarea cauzelor și
condițiilor ce generează violență în incinta și în zona
adiacentă acestora
Evaluarea evoluției și dinamicii fenomenului violenței în
mediul școlar, precum și a modului în care este realizată
siguranța elevilor și a personalului didactic
Îmbunătățirea capacității instituționale de prevenire și
combatere a fenomenului violenței în școli
Informarea IPJ Hunedoara și ISJ Hunedoara despre modul în
care este realizată siguranța școlară la nivel local, prezentând
concluzii și propuneri de îmbunătățire a acesteia
Mediatizarea rezultatelor pozitive obținute în procesul
cooperării interinstituționale în domeniul prevenirii și
combaterii delincvenței juvenile

SITUAȚIA
CURENTĂ
OBIECTIV
REALIZAT
OBIECTIV
REALIZAT

OBIECTIV
REALIZAT
OBIECTIV
REALIZAT

OBIECTIV
REALIZAT
OBIECTIV
REALIZAT
OBIECTIV
REALIZAT
OBIECTIV
REALIZAT

ABATERI PENALE, CONTRAVENŢIONALE,
DISCIPLINARE

41 fapte
penale

Amenzi
contravenţion
ale – 52
Avertismente
scrise – 137

68 acte de
violenţă în
mediul şcolar
53 elevi
implicaţi
14 de unităţi
şcolare din judeţ

ABATERI PENALE, CONTRAVENŢIONALE, DISCIPLINARE

PEAV (Ponderea elevilor autori ai unor acte de violenţă, ca % din total elevi, la
nivel judeţean)
MAVE (Numărul mediu de acte de violenţă cu autori elevi, pe unitate de
învăţământ)
PIVEE (Ponderea incidentelor violente elev-elev)

80,88

PIVEC (Ponderea incidentelor violente elev-cadru didactic)

8,82

PIVET (Ponderea incidentelor violente elev-terţi)

10,30

PAVAP (Ponderea actelor de violenţă semnalate în categoria atac la persoană)

83,82

PAVASU (Ponderea actelor de violenţă semnalate în categoria atentat la
securitatea unităţii şcolare)
PAVAB (Ponderea actelor de violenţă semnalate în categoria atentat la bunuri)

1,47

PAVAF (Ponderea actelor de violenţă semnalate în categoria alte fapte)

11,76

Indicatori statistici la nivelul judeţului Hunedoara / an școlar 2016-2017

0,09
0,4

2,94

Numărul de elevi implicați în acte de violență / comparaţie

Ponderea elevilor autori ai unor acte de violenţă, ca % din total elevi,
la nivel judeţean / medie lunară / comparaţie

MĂSURI PREVENTIVE
La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara

703 patrule zilnic
591 activități de prevenire în
cadrul orelor de curs
572 ședințe cu
cadrele didactice
şi părinții

25 acţiuni pe linia
respectării
regimului
circulaţiei rutiere

75 acţiuni pentru
prevenirea
absenteismului
şcolar

7 Proiecte și
campanii

MĂSURI PREVENTIVE
La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean “Decebal”
Hunedoara
dispozitive ale jandarmeriei
- sistem de patrulare în zona
instituţiilor de învăţământ
din Deva, Hunedoara,
Orăştie, Geoagiu, Brad,
Haţeg şi Petroşani

103 activităţi de
prevenire

CONTROALE DE PREVENIRE

Număr controale de prevenire: 72
Număr deficienţe constatate: 356
Număr deficienţe înlăturate: 174
Număr avertismente: 112
Număr amenzi: 1
Cuantum amenzi: 500 lei
Număr difuzări spot video campania FOC: 9
Număr difuzări spot video campania „Nu tremur la
cutremur” : 34

CONCLUZII
În anul școlar 2016-2017, la nivelul Inspectoratului de Poliție
Județean Hunedoara, Inspectoratului de Jandarmi Județean “Decebal”
Hunedoara, Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Iancu de
Hunedoara” al Județului Hunedoara, Inspectoratului Școlar Județean
Hunedoara, au fost înteprinse toate demersurile prevăzute de legislaţia în
vigoare pentru asigurarea protecţiei unităţilor de învăţământ preuniversitar.
În perioada analizată, nu au fost înregistrate situaţii de tulburare a
ordinii publice, în zona instituţiilor de învăţământ, care să necesite
intervenţia pentru restabilirea ordinii publice din partea structurilor de
jandarmi şi poliţie.
Având în vedere acest aspect putem afirma faptul că şi în această
perioadă supusă analizei, la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul
Hunedoara nu s-au înregistrat evenimente deosebite de natură să afecteze
ordinea şi siguranţa publică, faptele antisociale constatate şi sancţionate de
către jandarmii şi poliţiştii hunedoreni având un pericol social redus.

