


 
 

 
 

Capitolul II – OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PLANULUI TERITORIAL COMUN DE AC IUNE 
 

Obiectiv specific Activit i/ac iuni R spunde/ 
realizeaz  

Termene de 
realizare 

Rezultate scontate Indicatori de evaluare 

A.  LA NIVEL  JUDE EAN (I.P.J., I.J.J.,I.S.U,I.S.J) 
1. Cunoaşterea Planului 
Naţional Comun de 
Acţiune (PNCA), 
elaborarea, cunoaşterea şi 
aplicarea Planului 
Teritorial Comun de 
Acţiune (PTCA),  la nivel 
judeţean. 

1.1.Desemnarea specialiştilor care 
implementează şi adaptează, la nivel judeţean 
Planul Naţional  Comun de Acţiune (PNCA) 

Prefectul, ofier 
de poli ie, 

jandarmerie, 
situa ii de 
urgenă, 

inspectorul 
colar, 

reprezentantul 
consiliului 
jude ean 

 
 
 
 

Premergător 
anului colar 

 

Implementarea la 
nivel teritorial a 

PNCA şi elaborarea 
PTCA 

 
- specialişti nominalizaţi 
- Cunoaşterea PNCA, 

existenţa şi cunoaşterea  
PTCA 

- Nr. specialişti care 
implementează şi 

adaptează PNCA, şi 
PTCA 

- Nr. subunităţi de poliţie 
şi subunităţi de jandarmi, 

respectiv unităţi de 
învăţământ preuniversitar 
unde se implementează 

1.2. Pe baza adaptării PNCA, elaborarea 
Planului Teritorial Comun de Acţiune (PTCA) 
la nivelul judeţului. 
 

 
Prefectul, Ofiţer 

de poliţie şi 
jandarmi/ 

inspector şcolar 
/alt personal 

desemnat 
2. Actualizarea datelor 
privind   reţeaua 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar la nivel 
judeţean (număr şi tip de 
unitate de învăţământ 
preuniversitar) şi  

2.1. Actualizarea listei unităţilor de 
învăţământ preuniversitar existente la nivel 
judeţean şi clasificarea acestora în funcţie de 
tipul lor şi existenţa infrastructurii referitoare 
la siguranţa şcolară (pe baza informaţiilor 
primite de la unităţile de învăţământ 
preuniversitar, prin completarea Anexei nr. 1). 

 
 

IPJ – ISJ - ISU 
SOP - unităţi de 

învăţământ 
preuniversitar 

 
 

Până la data de 
01.09. a 

fiecărui an 
şcolar 

 

 
Actualizarea datelor 

privind reţeaua 
unităţilor de 
învăţământ 

preuniversitar, la 

- Evidenţa actualizată a 
unităţilor de învăţământ 

preuniversitar existente la 
nivel naţional şi a 

existenţei infrastructurii 
referitoare la siguranţa 

şcolară 



 
 

 
 

identificarea  
 
 
 
infrastructurii existente 
privind  siguranţa şcolară 
(mijloace de protecţie şi 
pază, autoriza ii de 
securitate la incendii, 
asigurarea mijloacelor de 
primă interven ie în caz 
de incendiu, condiii de 
evacuare a persoanelorîn 
cazul producerii 
situa iilor de urgenă,  ). 

 

2.2. Evaluarea unită ilor de învă ământ 
preuniversitar atât din punct de vedere al 
asigurării cu pază i elemente de protecie 
(conform prevederilor Legii 333/2003) cât i 
referitor la situaia operativă înregistrată în 
anul precedent 

IPJ prin ofierii 
desemnai i ISJ 

Până la data de 
10.09. a 

fiecărui an 
şcolar 

 

 
 

 nivel judeţean, în 
vederea 

monitorizării 
acestora din punctul 

de vedere al 
asigurării siguranţei 

şcolare 

- Situaţii transmise celor 
două instituţii centrale 

(DOP şi MEN). 

2.3. Informarea prefectului i a autorită ilor 
administraiei publice locale cu privire la 
necesitatea îmbunătă irii condi iilor de 
securitate a unită ilor de învă ământ 
preuniversitar conform prevederilor Legii nr. 
35/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare1 şi a condi iilor de securitate la 
incendii; 
1 (Conducerea unităţii de învăţământ va solicita în scris, ori de 
câte ori este nevoie, Consiliului Judeţean  şi consiliilor locale, 
alocarea de resurse pentru realizarea împrejmuirilor, 
securizarea clădirilor unităţilor de învăţământ, funcţionarea 
sistemului de iluminat public, introducerea sistemelor de 
supraveghere video a spaţiului şcolii şi asigurarea tuturor 
măsurilor necesare creşterii siguranţei unităţii de învăţământ, 
conform obligaţiilor ce revin acestor autorităţi locale cu 
respectarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 35/2007, care 
prevede: „Art. 4 - (1) Consiliile judeţene, Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti şi consiliile locale alocă, în limita 
bugetelor aprobate, resurse financiare necesare pentru 
realizarea împrejmuirilor, securizarea clădirilor unităţilor de 
învăţământ, pentru iluminat şi pentru alte măsuri prin care 
creşte siguranţa unităţilor şcolare, la solicitarea consiliului de 
administraţie al unităţilor şcolare, cu sprijinul de specialitate 
acordat de poliţie, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, cu modificările i completările ulterioare). 

IPJ/SOP prin 
ofi erii desemnai 

ISJ prin 
reprezentantul 
desemnat, ISU  

prin 
reprezentantul 

desemnat 

Permanent  Informările privind  
modificările apărute în 

re eaua colară 

2.4 Informarea IJJ cu privire la : 
- unită ile de învă ământ preuniversitar care le 
revin în responsabilitate la nivel judeean; 
- evaluarea acestora din punct de vedere al 
asigurării cu pază i elemente de protecie 
(conform prevederilor Legii 333/2003) 

IPJ/SOP prin 
ofi erii desemnai 

 

Până la data de 
10.09. a 

fiecărui an 
şcolar 

 

Evidena actualizată a 
unită ilor de învă ământ 
preuniversitar ce revin în 

responsabilitatea 
jandarmeriei i a 



 
 

 
 

-situa ia operativă înregistrată în anul 
precedent în zona unită ilor de învă ământ date 
în responsabilitate, cu relevană pentru 
cre terea siguranei publice 

existenei infrastructurii 
referitoare la sigurana 

colară 

2.5. Informarea ISJ de către IPJ/SOP cu privire 
la repartiia unită ilor de învă ământ în 
responsabilitatea structurilor cu atribuii în 
domeniul ordinii şi siguranei publice (poliie, 
jandarmerie şi poli ie locală) 

IPJ/SOP prin 
ofi erii desemnai 

Până la data de 
10.09. a 

fiecărui an 
şcolar 

Evidena actualizată a 
unită ilor de învă ământ 
preuniversitar ce revin în 
responsabilitatea poliiei, 
jandarmeriei i poli iei 

locale 
2.6. Transmiterea, la DOP şi MEN,  a situaţiei 
centralizate a listei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar existente la nivel judeţean şi  a 
clasificării acestora în funcţie de tipul lor şi 
existenţa infrastructurii referitoare la siguranţa 
şcolară. 

 
IPJ - ISJ 

 

In fiecare lună 
până la data de 

15  
 

- Situaţii transmise celor 
două instituţii centrale 

(DOP şi MEN). 

2.7. Informarea I.P.J. şi I.J.J. de către I.S.J. 
asupra modificărilor intervenite pe parcursul 
anului şcolar, la infrastructura pentru siguranţa 
şcolară. 

ISJ Ori de câte ori 
intervin 
modificări 

- Informările privind 
modificările apărute în 

reţeaua şcolară teritorială. 

 
3. Cunoaşterea 
reglementărilor de 
intervenţie aplicabile 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 

 

3.1.Diseminarea reglementărilor privind modul 
de intervenţie către structurile teritoriale de 
poliţie/jandarmi, respectiv unităţile de 
învăţământ preuniversitar. 

 
Ofiţer de 

poliţie/inspector 
şcolar desemnat 

08.11. al 
fiecărui an 

şcolar 
 

Pe parcursul 
anului şcolar 

Creşterea gradului 
de siguranţă a 

elevilor şi a cadrelor 
didactice în unităţile 

de învăţământ 
preuniversitar 
Gestionarea 
operativă a 
incidentelor 

Optimizarea modului 
de intervenţie 

 

- reglementări  
diseminate 

- Cunoaşterea 
reglementărilor 

diseminate la nivel  
teritorial 

 

- Număr controale 
comune efectuate 

 
Nr. informări transmise 

3.2.Diseminarea altor reglementări în domeniu. 
3.3Efectuarea de controale comune cu poliţia 
pe linia elaborării, respectării şi aplicării 
Regulamentelor Interne de către unităţile de 
învăţământ preuniversitar, remedierea 
deficienţelor înregistrate  

 4.1 Monitorizarea permanentă şi evaluarea  
evoluţiei şi dinamicii fenomenului delincvenţei 

I.P.J. cu 
participare IJJ şi 

Permanent, pt. 
monitorizare 

Cunoaşterea la nivel 
teritorial a 

Existenţa documentelor 
de evaluare semestrială. 



 
 

 
 

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

 

juvenile în mediul şcolar, îndeosebi a faptelor 
comise cu violenţă, pe baza analizelor 
semestriale realizate la nivel local de către 
instituţiile partenere. 

I.S.J. prin 
persoanele 

desemnate din 
ambele instituţii 

 

 
 

Trimestrial, pt. 
evaluare 

fenomenului 
infracţional în 
mediul şcolar 

Nr. de informări 
reciproce si întâlniri de 

lucru. 

4.2.Monitorizarea permanentă şi evaluarea  
gradului de siguranţă a elevilor şi personalului 
didactic, precum şi de protecţie a unităţilor  de 
învăţământ, pe baza unor controale comune la 
unităţile şi subunităţile din subordine. 

I.P.J. - ofiţerii 
desemnaţi cu 
participare IJJ 

I.S.J.- inspectorii 
desemnaţi 

 
 
 

I.P.J. - ofiţeri 
desemnaţi 

Identificarea cantitativă 
şi  structurală a 

fenomenului de violenţă 
înregistrat semestrial . 

Identificarea 
principalelor cauze 

favorizante ale 
fenomenului violenţei. 

 

4.3. Verificarea modului de elaborare şi 
completare a dosarului de obiectiv de către 
poliţiştii responsabili de unitatea şcolară, 
conform Anexei nr. 3. 

5.Îmbunătăţirea 
capacităţii instituţionale 
de prevenire şi combatere 
a fenomenului violenţei 
în şcoli. 

 

5.1. Organizarea unor module de instruire la 
nivel teritorial, în ,,cascadă”, a poliţiştilor şi  
cadrelor didactice, de către poliţiştii şi  cadrele 
didactice formate ca formatori, în cadrul 
programelor derulate anterior pe acest 
domeniu. 

I.P.J. – I.S.J. 
persoanele 
formate din 

ambele instituţii 

 
În fiecare an 

şcolar 
 
 

 
Instruirea poliţiştilor, 

jandarmilor  şi a 
cadrelor didactice 

 

Numărul modulelor de 
instruire 

Numărul poliţiştilor, 
jandarmilor şi  a cadrelor 

didactice instruite 

5.2.Realizarea de parteneriate cu instituţii 
guvernamentale şi organizaţii 
neguvernamentale care pot sprijini activităţile 
de prevenire desfăşurate, la nivel teritorial, de 
către personalul MAI şi  al MENCS. 

Instituţia 
prefectului, 

I.P.J., I.J.J., I.S.J. 
- persoanele 
formate din 

ambele instituţii 

În fiecare an 
şcolar 

Atragerea de 
parteneri  pentru 

creşterea siguranţei 
şcolar. 

Nr. de parteneriate 
Nr. acţiuni derulate în 

baza parteneriatelor 
 

 

5.3. Realizarea  de programe/proiecte şi  
campanii de prevenire  a violenţei în mediul 
şcolar. 

Instituţia 
prefectului, 

I.P.J.,  I.J.J., I.S.J. 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 
 

 
Creşterea gradului 

de informare a 
elevilor, profesorilor 
şi părinţilor pentru 
prevenirea violenţei 

în mediul şcolar 

-Număr de 
programe/proiecte/ 

campanii implementate 
- Nr. de beneficiari ai 

proiectelor/ 
programelor/şi 
campaniilor 



 
 

 
 

 
5.4.Analizarea aspectelor privind modul de 
asigurare cu pază a unităţilor şcolare şi 
identificarea de soluţii de remediere a 
deficienţelor constatate şi întocmirea de 
informări către consiliile judeţene şi instituţiile 
prefectului. 

Instituţia 
prefectului, 

I.P.J., I.J.J., I.S.U. 
şi I.S.J., autorită i 
ai administraiei 
publice locale  

Trimestrial, în 
cadrul 

întâlnirilor 
efectuate sub 
coordonarea 
prefectului, 

conform Legii 
nr. 35/2007, cu 
modificările şi 
completările 

ulterioare 

-Identificarea unor 
surse financiare  
pentru realizarea 
împrejmuirilor, 

securizarea 
clădirilor, iluminat 

şi pentru alte măsuri 
prin care creşte 

siguranţa unităţilor 
şcolare 

 
 
 

-Nr. întâlniri efectuate la 
nivel teritorial 

-Nr. măsuri 
propuse/implementate 

5.5.Analizarea cu celeritate a informărilor 
transmise de I.S.J., identificarea şi alocarea 
resurselor necesare pentru creşterea siguranţei 
în unităţile şcolare. 

Consiliul 
Judeţean, 

Consiliile Locale, 
sub Coordonarea 

Instituţiei 
Prefectului 

Pe parcursul 
anului şcolar 

-Fonduri atrase 
-Nr. cereri rezolvate 

5.6.Informarea MDRAP, cu privire la 
solicitările de fonduri necesare asigurării cu 
pază i gard  a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 

Consiliul 
Judeţean, 

Consiliul Local 

Pe parcursul 
anului şcolar 

Nr. solicitări existente 

6. Informarea 
conducerilor MAI-
IGPR/DOP şi MENCS 
despre gradul şi  modul 
în care este realizată 
siguranţa în unităţile de 
învăţământ de la nivel 
teritorial, prezentând 
concluzii şi propuneri de 
îmbunătăţire a acesteia 

6.1.Elaborarea rapoartelor comune privind 
gradul şi  modul în care este asigurată siguranţa 
şcolară la nivel teritorial, de către responsabilii 
cu gestionarea problematicii prevenirii şi  
combaterii delincvenţei juvenile din instituţiile 
semnatare şi transmiterea acestora la 
MAI/IGPR/DOP, IGJR şi MENCS/DGIP 

I.P.J. elaborează 
rapoarte cu 

participarea IJJ şi 
I.S.J. prin 
persoanele 

desemnate din 
ambele instituţii 

 

 
Trimestrial 

Cunoaşterea gradului 
de siguranţă al 
unităţilor de 
învăţământ 

-Existenţa  rapoartelor 
 
 

6.2.Elaborarea de analize privind activită ile 
desfă urate i rezultatele obinute pentru 
cre terea gradului de sigurană în incinta i în 
zonele adiacente unită ilor de învă ământ 

IPJ/IJJ/ISUJ şi 
unităţile 

administrativ-
teritoriale 

Până la data de 
10 a fiecărei 

luni 
 
 

-Existenţa  rapoartelor 
 



 
 

 
 

preuniversitar i transmiterea acestora la IGPR-
DOP, IGJR-DOSP, IGSU şi la Instituţia 
prefectului, analizaele vor cuprinde indicatorii 
cuprinşi în anexele nr.1 şi 2 

Până la 01.09., 
01.03, 15.07 

6.3.Informarea reciprocă cu privire la 
activită ile desfă urate i rezultatele obinute 
pentru creterea gradului de sigurană în incinta 
i în zonele adiacente unită ilor de învă ământ 

preuniversitar 

 

 

IPJ/IJJ/ISUJ Până la data de 
10 a fiecărei 

luni 

-Existenţa  rapoartelor 
 

7. Asigurarea pregătirii 
unitare la nivel judeţean a 
copiilor, elevilor şi 
studenţilor, pentru 
formarea unui 
comportament adecvat în 
cazul producerii 
situaţiilor de urgenţă 

7.1. Desfaşurarea semestrială a cel puţin două 
exerciţii practice de simulare privind modul de 
comportare şi de acţiune în cazul producerii 
unei situaţii de urgenţă (cutremur, incendiu în 
interiorul sau exteriorul clădirii, inundaţie, 
explozie , accident chimic în vecinătate) în 
funcţie de factorii de risc existenţi 
 

Conducerea 
şcolilor 

Semestrial  Pregătirea în 
domeniul situaţiilor 
de urgenţă în cazul 
unui eveniment real 

Număr exerciţii 

7.2. Desfăşurarea de activităţi de informarea 
preventivă în domeniul situaţiilor de urgenţă 

ISUJ Cu ocazia 
controalelor 
efectuate la 
şcoli, ziua 

porţilor 
deschise etc. 

Pregătirea în 
domeniul situaţiilor 

de urgenţă 

Număr de informări 
preventive efectuate 

8.Mediatizarea 
rezultatelor pozitive 
obţinute în procesul 

8.1. Intensificarea mediatizării rezultatelor 
pozitive în domeniul cooperării 
interinstituţionale 

 
 
 

Pe parcursul 
anului şcolar 

Determinarea unei 
atitudini pro-active a 

reprezentanţilor 

Numărul de ştiri, 
emisiuni, articole 

publicate despre rezultate 



 
 

 
 

cooperării 
interinstituţionale în 
domeniul prevenirii şi  
combaterii delincvenţei 
juvenile. 

8.2. Implicarea mass-media (presă scrisă, 
posturi de radio şi televiziune) în prezentarea şi 
promovarea bunelor practici referitoare la 
activităţile informativ - preventive derulate în 
unităţile de învăţământ preuniversitar. 

IPJ/IJJ/ I.S.J. prin 
persoanele 
desemnate 

 
 
 
 
 
 

mass-media, a 
opiniei publice, faţă 

de prevenirea şi  
combaterea 
fenomenului 

violenţei în mediul 
şcolar 

 
 
 

pozitive în prevenirea şi 
combaterea delincvenţei 

juvenile Numărul 
partenerilor mass-media 
care difuzează informaţii 

despre rezultate. 

B. LA NIVEL LOCAL (unit i de înv mânt preuniversitar din municipiu, oraşe, comune) 
 
 
 
 
 

1. Aplicarea Planului 
Local Comun de Acţiune 
(PLCA) 

 

1.1.Elaborarea Planului Local Comun de 
Acţiune, pe baza PNCA şi a PTCA, în fiecare 
unitate de învăţământ preuniversitar (PLCA). 
 
Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar, 
PLCA este inclus ca anexă la Planul 
operaţional al unităţii şcolare privind 
reducerea fenomenului violenţei în mediul 
şcolar. 

Conducerile 
structurilor de 

poliţie, jandarmi,  
şi  unităţilor de 
învăţământ şi a 

unită ílor 
administrativ 

teritoriale          
(primar/persoana 

desemnată) 

La data de 
15.09. a 

fiecărui an 
şcolar 

Creşterea eficienţei 
muncii de prevenire 

a delincvenţei 
juvenile în spaţiul 

şcolar, prin 
îmbunătăţirea 
colaborării şi  
conjugarea  

eforturilor comune, 
în scopul asigurării 
unui nivel superior 

de siguranţă în 
mediul şcolar. 

- Existenţa şi cunoaşterea 
conţinutului planului. 

 

1.2.Diseminarea PLCA către tot personalul din 
subordine,  cu atribuţii în domeniu. 

1.3 Desemnarea unui poliţist pentru fiecare 
unitate de învăţământ, care să gestioneze şi să 
răspundă de prevenirea şi combaterea 
fenomenului antisocial în mediul şcolar. 
Comunicarea la S.O.P. a modului de repartizare 
a poliţiştilor pe fiecare unitate de învăţământ. 

 
Conducerile 

structurilor de 
poliţie şi  

conducerile 
unităţilor de 

învăţământ  i a 
unită ílor 

 
La data de 
15.09. a 

fiecărui an 
şcolar 

Creşterea eficienţei 
muncii de prevenire 

a delincvenţei 
juvenile în spaţiul 

şcolar, prin 
îmbunătăţirea 
colaborării şi  
conjugarea  

eforturilor comune, 

- nr. poli i ti  desemnaţi . 
- nr. cadre didactice 
desemnate 
- nr. persoane desemnate 
din primărie/ consiliul 
local 
 1.4 Desemnarea unui cadru didactic, din fiecare 

unitate de învăţământ preuniversitar, care să 
răspundă de siguranţa şcolară. 



 
 

 
 

1.5  Desemnarea unei persoane din cadrul 
primăriei / consiliului local, care să răspundă de 
siguranţa şcolară. 

administrativ 
teritoriale ( 

primar/persoana 
desemnată) 

în scopul asigurării 
unui nivel superior 

de siguranţă în 
mediul şcolar. 1.6 Informarea reciprocă privind persoanele 

responsabile din instituţiile responsabile la 
nivel local. (poliţie-unitate de învăţământ 
preuniversitar- primărie). 

 

2.  Actualizarea datelor 
privind   reţeaua 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar la local 
(număr şi tip de unitate de 
învăţământ 
preuniversitar) şi  
identificarea 
infrastructurii existente 
referitoare la siguranţa 
şcolară (mijloace de 
protecţie şi pază 
autorizaii de securitate la 
incendii, asigurarea 
mijloacelor de primă 
intervenie în caz de 
incendiu, condiii de 
evacuare a persoanelor în 
cazul producerii 
situa iilor de urgenă,   ). 

 

2.1. Transmiterea, la I.P.J.-I.S.J-ISU  a situaţiei 
existente în unităţile de învăţământ 
preuniversitar, în legătură cu existenţa 
infrastructurii referitoare la siguranţa şcolară, 
prin completarea Anexei nr. 1. 

Unităţi de 
învăţământ 

preuniversitar prin 
conducerea 

lor/structurile 
teritoriale de poliţie, 
prin poliţistul care 

are în 
responsabilitate 

unitatea de 
învăţământ 

preuniversitar, 
persoana din 
cadrul primăriei / 
consiliului local, 
care răspunde de 
siguranţa şcolară. 

 

Până la data de 
25.08. a 

fiecărui an 
şcolar 

 
 

 
 

Actualizarea datelor 
privind reţeaua 

unităţilor de 
învăţământ 

preuniversitar, la 
nivel local, în 

vederea 
monitorizării 

acestora din punctul 
de vedere al 

asigurării siguranţei 
şcolare 

- Evidenţa actualizată a 
unităţilor de învăţământ 

preuniversitar existente la 
nivel local şi a existenţei 
infrastructurii referitoare 

la siguranţa şcolară 
 

2.2. Informarea I.S.J. de către unităţile de 
învăţământ preuniversitar asupra modificărilor 
intervenite pe parcursul anului şcolar, din 
punctul de vedere al infrastructurii referitoare 
la siguranţa şcolară. 
 
 

Unităţi de 
învăţământ 

preuniversitar 
prin conducerea 
lor/ structurile 
teritoriale de 
poliţie, prin 

poliţistul care are 
în responsabilitate 

unitatea de 

La începutul 
fiecărui 

semestru 
şcolar 

- situaţii transmise celor 
două instituţii I.P.J. -I.S.J. 

- Informările privind 
modificările apărute în 

reţeaua şcolară teritorială. 
 



 
 

 
 

învăţământ 
preuniversitar. 

 
3. Includerea în cadrul 
Regulamentului Intern al 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitare a unor 
prevederi privind 
realizarea siguranţei 
şcolare. 

3.1.Includerea de către fiecare unitate de 
învăţământ preuniversitar, în cadrul 
Regulamentelor Interne, a  unor prevederi clare 
privind asigurarea siguranţei şcolare, a 
obligaţiilor şi responsabilităţilor care revin atât 
cadrelor didactice, elevilor, personalului 
auxiliar şi de pază. 

Conducerile 
unităţilor şcolare 

 

În luna 
septembrie  a 

fiecărui an 
şcolar 

 

Creşterea siguranţei 
şcolare în incinta 

unităţilor de 
învăţământ 

preuniversitar 

-RI care include 
prevederi  privind 

asigurarea siguranţei 
şcolare pentru fiecare 

unitate şcolară. 

3.2.Informarea cadrelor didactice, poliţiştilor, 
jandarmilor, poliţiei locale, unităţii 
administrativ-teritoriale (persoanei desemnată 
din partea primăriei / consiliului local)  elevilor 
şi părinţilor cu privire la prevederile privind 
asigurarea siguranţei şcolare. 

În luna 
octombrie a 
fiecărui an 

şcolar 

Cunoaşterea RI de către 
structurile de poliţie 

competente teritorial, şi 
beneficiarii direcţi şi 
indirecţi ai educaţiei 

(elevi şi părinţi) 
3.3. Includerea obligaţiei cadrelor didactice de 
a aduce la cunoştinţa conducerii unităţilor de 
învăţământ , a poliţiei/jandarmeriei,  şi a unităţii 
administrativ-teritoriale pe raza căreia 
funcţionează,  orice manifestare  de conduită a 
elevilor sau a diverselor persoane din zona 
unităţilor de învăţământ ce poate prezenta un 
risc la siguranţa şcolară  

Conducerile 
unităţilor şcolare 

 

La întocmirea 
Regulamentului 

Creşterea siguranţei 
şcolare în incinta 

unităţilor de 
învăţământ 

preuniversitar 

- Nr. informări 
poliţie/jandarmerie 

 
4.Cunoaşterea gradului şi 
a modului în care este 
realizată siguranţa 
şcolară, precum şi 
identificarea cauzelor şi 
condiţiilor ce generează 

4.1.Evaluarea din punctul de vedere al situaţiei 
operative, referitoare la siguranţa şcolară,  
înregistrate în anul precedent. 

Unităţi de 
învăţământ 
preuniversitar 
prin conducerea 
lor/ Comisia de 
prevenirea i 
combaterea 
violen ei în 
mediul colar  

În luna 
septembrie a 
fiecărui an 

şcolar 

 
 
 
 

Cunoaşterea, la nivel 
local,  a problemelor 
cu care se confruntă 

unităţile de 
învăţământ 

-Lista cu unităţile şcolare 
clasificate din punct de 
vedere al asigurării cu 
mijloace de protecţie şi 

pază 



 
 

 
 

                                                
 

violenţă în incinta şi în 
zona adiacentă acestora. 
 

I.P.J.. prin 
poli i ti 

desemnaţi  

preuniversitar, în 
vederea gestionării 
siguranţei şcolare 

 
 4.2 Identificarea  cauzelor şi condiţiilor care 

generează sau favorizează comiterea faptelor 
antisociale. 

Unităţi de 
învăţământ 
preuniversitar 
prin conducerea 
lor/ Comisia de 
prevenirea i 
combaterea 
violen ei în 
mediul colar  
I.P.J.I.J.J.. pentru 

unită ile de 
învă ământ din 
responsabilitate 

prin 
poli i ti/jandarmi

desemnaţi şi  
unitatea 

administrativ-
teritorială prin  

persoana 
desemnată 

Trimestrial 
 

 

Analizele şi propunerile 
de soluţionare 

 
 

4.3. Identificarea soluţiilor de remediere a 
cauzelor şi condiţiilor care generează sau 
favorizează comiterea faptelor antisociale în 
incinta şi în zona adiacentă unităţilor şcolare. 

Trimestrial 
 

4.4. Stabilirea, în colaborare cu conducerea 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, a 
modului de cooperare şi acţiune, a procedeelor 
de anunţare a evenimentelor etc. 

La începutul 
fiecărui an 

şcolar 

 
- Informări reciproce 

 
 
 
 
 
 

- Analize de caz 
efectuate În comun 

4.5. Informarea reciprocă privind înregistrarea 
şi  raportarea actelor de violenţă  la nivel local, 
comise în incinta şi  în zona adiacentă unităţilor 
de învăţământ preuniversitar. 

Pe parcursul 
anului şcolar 

4.6. Efectuarea, în comun, a analizelor de caz 
post-factum în cazul unor incidente deosebite 
pentru identificarea cauzelor şi condiţiilor care 
au favorizat săvârşirea faptei, şi măsurile 
dispuse pentru eliminarea acestora 

4.7 Întocmirea Dosarului de obiectiv1, pentru 
fiecare unitate  de învăţământ preuniversitar, de 
către poliţiştii desemnaţi să răspundă de 
siguranţa şcolară, conform Anexei nr. 3. 

Poliţistul care are 
în responsabilitate  

unitatea de 
învăţământ 

preuniversitar 

La începutul 
anului şcolar şi 
completare pe 

parcursul 
acestuia 

Dosare de obiectiv pentru 
fiecare unitate de 

învăţământ preuniversitar 

4.8. Efectuarea de acţiuni şi controale tematice 
la nivel local, în funcţie de constatările 
desprinse din analizele efectuate, la care să 

Şefii poliţiilor 
municipală, 

orăşeneşti, ai 

Trimestrial 
 

- Nr. acţiuni  şi controale 
realizate 



 
 

 
 

participe structurile de jandarmi, poliţiei locale, 
ISU şi unitatea administrativ-teritorială,  
conform atribuţiilor ce le revin. 

secţiilor şi 
posturilor de 
poliţie rurale/ 

poliţiilor 
locale/sefi 
structuri de 

jandarmi, ISU şi  
unitatea 

administrativ-
teritorială prin  

persoana 
desemnată 

 
 

 

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

 

5.1.Monitorizarea evoluţiei şi dinamicii 
fenomenului delincvenţei juvenile în mediul 
şcolar, îndeosebi a faptelor comise cu violenţă. 

Şefii Poliţiilor 
municipală/ 
orăşeneşti/ 
Secţiilor şi 

posturilor de 
Poliţie Rurală/ 

conducerile 
unităţilor de 
învăţământ 

preuniversitar 

Trimestrial 
 

Cunoaşterea, la nivel 
local a problemelor 
cu care se confruntă 

unităţile de 
învăţământ 

preuniversitar, în 
vederea bunei 
gestionări a 

siguranţei şcolare 

-Rapoarte  semestriale de 
monitorizare 

 

5.2Verificarea modului de elaborare şi 
completare a dosarului de obiectiv de către 
poliţiştii responsabili de unitatea şcolară, 
conform Anexei nr. 3. 

 

Şefii ierarhici ai 
poliţistului 
desemnat 

Şefii subunităţilor 
de poliţie 

Periodic  -Nr. verificări 
efectuate 

6.Îmbunătăţirea 
capacităţii instituţionale 
de prevenire şi combatere 

6.1. Organizarea de întâlniri, ori de câte ori este 
nevoie, în vederea analizării siguranţei şcolare, 
stabilirii modului de abordare a situaţiei 
înregistrate şi a elaborării analizelor 
semestriale. 

Poliţiştii 
desemnaţi 

responsabili de 
unitatea şcolară, 

jandarmi şi 

  -Nr. întâlniri având ca 
temă  analizarea 

siguranţei şcolare 

 



 
 

 
 

a fenomenului violenţei 
în şcoli. 
 

conducerile 
unităţilor de 
învăţământ 

preuniversitar 
prin Comisia de 

prevenirea i 
combaterea 
violen ei şi  
persoana 

desemnată din 
partea primăriei / 
consiliului local 

6.2.Planificarea instruirii poliţiştilor şi 
jandarmilor şi a cadrelor didactice pe module 
de instruire, conform planificării elaborate la 
nivel judeţean. 

I.S.J. 
Conducerile 
unităţilor de 
învăţământ 

preuniversitar 
I.P.J., I.J.J.,Ofiţeri 
de poliţie/poliţişti 
/jandarmi/ poliţie 

locală 

 
În luna 

septembrie  a 
fiecărui an 

şcolar 
 

Poliţişti/jandarmi/ 
cadre didactice  

instruiţi/instruite 

Numărul  poliţiştilor, 
jandarmi şi  a cadrelor 
didactice planificate să 
urmeze modulele de 
instruire 

6.3.Cunoaşterea procedurilor comune pentru 
gestionarea incidentelor înregistrate în unităţile 
de învăţământ. 

Gestionarea 
operativă a 
incidentelor 

Însuşirea procedurilor de 
către personalul MAI şi 
MEN cu atribuţii în 
domeniu 

6.4.Realizarea de parteneriate cu instituţii 
guvernamentale şi organizaţii 
neguvernamentale care pot sprijini activităţile 
de prevenire desfăşurate la nivel local de către 
personalul MAI şi  al MEN pe diverse segmente 
ale fenomenului violenţei. 

I.S.J. 
Conducerile 
unităţilor de 
învăţământ 

preuniversitar 
I.P.J./I.J.J. 
Ofiţeri de 

poliţie/poliţişti/ 
jandarmi/alt 

personal 
desemnat/ poliţie 

locală 

 
 
 

Pe parcursul 
anului şcolar 

 
 
 
 
 
 

Atragerea de 
parteneri cu scopul 
creşterii siguranţei 

şcolare. 

Numărul  de instituţii şi  
organizaţii angrenate în 
cadrul parteneriatului 

pentru creşterea 
siguranţei în spaţiul 

şcolar 

6.5.Elaborarea de programe/proiecte campanii 
si planuri de măsuri  de prevenirea violenţei în 
mediul şcolar. 

Creşterea gradului 
de informare a 

elevilor, profesorilor 

Nr. parteneri atraşi în 
parteneriate 

Număr 
programe/proiecte/ 

campanii implementate 
Nr. de beneficiari ai 

proiectelor/ programelor 



 
 

 
 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 
 

6.6.Includerea unităţilor de învăţământ 
identificate cu grad de risc în itinerariile de 
patrulare auto şi pedestre, ca punct obligatoriu 
de staţionare şi în trecere, în special pe timpul 
sosirii şi plecării elevilor la/de la cursuri. 

 
I.P.J./I.J.J. 
Ofiţeri de 

poliţie/poliţişti/ 
jandarmi/alt 

personal 
desemnat/ poliţie 

locală 
 

 

 
 
 

Permanent 

Prevenirea comiterii 
de infracţiuni în 
zona adiacentă 

unităţilor şcolare 

 
-Nr. patrule auto şi 
pedestre  în zona 
unităţilor şcolare 

6.7.Adaptarea permanentă a dispozitivelor de 
ordine şi siguranţă publică, în funcţie de situaţia 
operativă, şi implicarea structurilor de jandarmi 
şi poliţie locală conform atribuţiunilor ce le 
revin 
6.8.Stabilirea activităţilor preventive prioritare, 
în funcţie de evoluţia situaţiei operative 
înregistrate la nivelul fiecărei unităţi de 
învăţământ, privind faptele de violenţă, precum 
şi de calendarul activităţilor şcolare. 

 
 
 
 

 

Trimestrial  
 

Creşterea gradului 
de informare a 

elevilor, profesorilor 
 
 
 
 

-Nr. activităţi preventive 
tematice derulate 

6.9. Stabilirea, împreună cu conducerea 
unităţilor de învăţământ, a agendei activităţilor 
instructiv-educative, asigurarea participării 
poliţiştilor la şedinţele comitetului de părinţi, la 
consiliile profesorale şi la orele de dirigenţie, în 
vederea prevenirii violenţei în şcoli şi în zona 
adiacentă acestora. 

Poliţiştii 
desemnaţi 

responsabili de 
unitatea şcolară şi 

conducerile 
unităţilor de 
învăţământ 

preuniversitar/ 
Comisia de 

prevenirea i 
combaterea 
violen ei  

Trimestrial  
- Planificarea 
activităţilor 

-Nr. participări 
întâlniri/şedinţe etc. 

6.10 Asigurarea prezenţei unor lucrători cu 
atribuţii de poliţie rutieră în zona unităţilor de 
învăţământ situate pe drumuri intens circulate, 

Structurile de 
poliţie rutieră sau 

structurile de 

Permanent Prevenirea 
accidentelor rutiere 

-Nr. lucrători poliţie 
rutieră  în zona unităţilor 

şcolare 



 
 

 
 

ori unde s-au produs accidente rutiere  în care 
au fost implicaţi elevi. 

ordine publică cu 
atribuţii în 

domeniul rutier 
competente 

teritorial/ poliţie 
locală 

6.11.Destructurarea şi dispersarea grupurilor de 
persoane cu comportament deviant/delincvent 
care frecventează zonele unităţilor şcolare şi 
tulbură climatul de normalitate şi siguranţă 
civică. 

Structurile de 
poliţie şi jandarmi 

Permanent Prevenirea 
producerii de 

infracţiuni 

- Nr. acţiuni 

6.12.Informarea autorităţilor locale cu privire 
la: necesitatea participării structurilor de poliţie 
locală la menţinerea ordinii publice în imediata 
apropiere a unităţilor de învăţământ şi de 
asigurarea a pazei acestora conform 
atribuţiunilor ce le revin. 

Unită i de 
învă ământ 

preuniversitar 
prin conducerea 

lor/ poli ie locală/ 
I.P.J. şi I.S.J. prin 
ofiţeri şispecialişti 

desemnaţi 

În luna 
septembrie a 
fiecărui an 
şcolar şi pe 
parcursul 

anului 

Creşterea gradului 
de siguranţă în 

unităţile de 
învăţământ 

preuniversitar 

- Nr. informări  

6.13 Conducerea unităţii de învăţământ va 
informa/solicita în scris, ori de câte ori este 
nevoie, Consiliului Judeţean  şi consiliile locale 
privind alocarea de resurse pentru realizarea 
împrejmuirilor, securizarea clădirilor unităţilor 
de învăţământ, funcţionarea sistemului de 
iluminat public, introducerea sistemelor de 
supraveghere video a spaţiului şcolii şi 
asigurarea tuturor măsurilor necesare creşterii 
siguranţei unităţii de învăţământ, conform 
obligaţiilor ce revin acestor autorităţi locale cu 
respectarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 
35/2007. 

 
 
 
 

Unită i de 
învă ământ 

preuniversitar 
prin conducerea 

lor 
 
 

 
 
 

Ori de câte ori 
este necesar 

Creşterea gradului 
de siguranţă în 

unităţile de 
învăţământ 

preuniversitar 

Nr. informări/solicitări  Nr. informări către 
autorităţile publice 

6.14.Analizarea cu celeritate a informărilor 
transmise de conducerile unităţilor de 

Consiliile locale 
 

Pe parcursul 
anului şcolar 

 - Nr. cereri rezolvate 



 
 

 
 

învăţământ  privind deficienţele înregistrate de 
acestea în domeniul securizării  şi identificarea 
şi distribuirea de fonduri în vederea remedierii 
deficienţelor. 
6.15.Organizarea, în comun, a unor acţiuni în 
cadrul cărora să fie urmărite cu prioritate: - 
combaterea abandonului şi absenteismului 
şcolar;  
- respectarea prevederilor H.G. nr. 128/1994; 
-  asigurarea unui climat de normalitate şi 
siguranţă civică, în zona adiacentă unităţilor de 
învăţământ preuniversitar;  
- respectarea prevederilor Regulamentelor 
Interne; 
- modul de executare a serviciului de către 
personalul de pază, în special realizarea 
controlului de acces în incinta unităţilor de 
învăţământ. 

Şefii Poliţiilor 
municipală/ 
orăşeneşti/ 
Secţiilor şi 

posturilor de 
poliţie rurală/ 
structurile de 

jandarmi/poliţie 
locală/conducerile 

unităţilor de 
învăţământ 

preuniversitar 
Comisia de 

prevenirea i 
combaterea 
violen ei  şi  
primarul / 
persoana 

desemnată din 
partea primăriei / 
consiliului local 

Pe parcursul 
anului şcolar 

 -Nr. activităţi efectuate 

 

7. Asigurarea pregătirii 
unitare la nivel judeţean a 
copiilor, elevilor şi 
studenţilor, pentru 
formarea unui 
comportament adecvat în 
cazul producerii 
situaţiilor de urgenţă 

7.1. Desfaşurarea semestrial a cel puţin două 
exerciţii practice de simulare privind modul de 
comportare şi de acţiune în cazul producerii 
unei situaţii de urgenţă (cutremur, incendiu în 
interiorul sau exteriorul clădirii, inundaţie, 
explozie , accident chimic în vecinătate) în 
funcţie de factorii de risc existenţi 
 

Conducerea şcolii Semestrial  Pregătirea în 
domeniul situaţiilor 
de urgenţă în cazul 
unui eveniment real 

Nr. exercitii 



 
 

 
 

 
 
 
 

7.2. Desfăşurarea de activităţi de informarea 
preventivă în domeniul situaţiilor de urgenţă 

ISU Cu ocazia 
controalelor 
efectuate la 
şcoli, ziua 

porţilor 
deschise etc. 

Pregătirea în 
domeniul situaţiilor 

de urgenţă 

Număr de informări 
preventive efectuate 

8.Informarea I.P.J.,  I.S.J. 
şi Instituţia prefectului, 
despre modul în care este 
realizată siguranţa, 
prezentând concluzii şi 
propuneri de 
îmbunătăţire a acesteia 

8.1.Elaborarea rapoartelor privind modul în 
care este asigurată siguranţa şcolară la nivel 
local, de către reprezentanţii instituţiilor 
semnatare, responsabili cu gestionarea 
problematicii prevenirii şi  combaterii 
delincvenţei juvenile şi completarea grilelor 
nr.1 şi 2 (anexa nr.2) cu termen de transmitere 
la  Instituţia prefectului până la  01.03., 15.07, 
01.09 

-I.P.J., I.S.J., 
poliţişti desemnaţi 

Conducerile 
unităţilor de 
învăţământ 

preuniversitar şi  
persoana 

desemnată din 
partea primăriei / 
consiliului local 

 
 

 
Trimestrial   

Anual 
 
 
 
 
 

Până la 01.03., 
15.07, 01.09 

Cunoaşterea 
nivelului climatului 
de siguranţă şcolară 

la nivel de 
management al I.P.J. 

şi I.SJ. 
 
 

-Existenţa   rapoartelor 
 

 

 

 

 

9.Mediatizarea 
rezultatelor pozitive 
obţinute în procesul 
cooperării inter-
instituţionale în domeniul 
prevenirii şi  combaterii 
delincvenţei juvenile şi a 
măsurilor de siguranţă 

9.1 Intensificarea mediatizării rezultatelor 
pozitive în domeniul cooperării. 

I.P.J./I.J.J., I.S.J. 
Poliţişti /alt 

personal 
desemnat 

conducerile 
unităţilor de 
învăţământ 

preuniversitar 

 
 
 

Pe parcursul 
anului şcolar 

Determinarea unei 
atitudini pro-active a 

reprezentanţilor 
mass-media, implicit 

a opiniei publice, 
faţă de prevenirea şi  

combaterea 
fenomenului 

violenţei în mediul 
şcolar 

-Numărul de ştiri, 
emisiuni, articole 

publicate despre rezultate 
pozitive în domeniul 

prevenirii şi combaterii 
delincvenţei juvenile în 

şcoli. 
 Numărul partenerilor 

mass-media care 
difuzează informaţii 
despre  rezultatele 

pozitive în domeniu 

9.2 Atragerea mass-mediei în promovarea 
activităţilor de bune practici, precum şi a 
activităţilor informativ-preventive derulate în 
unităţile de învăţământ. 
 
















