
INFORMARE 

 

privind activit ţile desf şurate de structurile deconcentrate 
şi autorit ţile administraţiei publice locale pentru creşterea 

gradului de siguranţ  în incinta şi în zonele adiacente 
unit ţilor de înv ţ mânt preuniversitar, 

 în semestrul I al anului şcolar 2017-2018 



OBIECTIVELE SPECIFICE 

asumate din Planul Teritorial Comun de Ac iune al Județului Hunedoara 
 

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

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

 Cunoaşterea reglementărilor de intervenţie aplicabile unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 

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

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

 Informarea conducerilor IGJR, IGPR şi MEN 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 

 Mediatizarea rezultatelor pozitive obținute în procesul cooperării interinstituționale 
în domeniul prevenirii i combaterii delincvenței juvenile 
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NUMĂR ELEVI / NIVEL STUDIU 

În anul colar 2017-2018, populația colară este de 
58.864 copii/elevi/tineri, distribuiți astfel: 



RE EAUA DE ÎNVĂ ĂMÂNT  
A JUDE ULUI HUNEDOARA 

a  școlar 7-2018  

111 
 

 U ită i de 
î vă ă â t u 
personalitate 

juridi ă / Palate 

şi lu uri ale 
copiilor / Cluburi 

ş olare sportive 

168 
 

 

 

 U ită i de 
î vă ă â t 

arondate 

(Structuri) 

 

Inspectoratul colar Județean Hunedoara a actualizat datele privind 
reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar la nivelul judeţului şi a 
identificat infrastructurile existente privind siguranţa şcolară (mijloace 
de protecţie şi pază) 



Un număr de 145 locaţii sunt dotate cu sisteme de supraveghere video: 

 132 în interior şi 13 în exterior 
 86 în mediul urban şi 59 în mediul rural 
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CU PAZĂ PROPRIE

PAZĂ PRIN SOCIETĂ I
SPECIALIZATE

PAZĂ MIXTĂ

FĂRĂ PAZĂ

Din totalul de 111 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, 98 sunt 
asigurate cu o formă de pază, din acestea: 
 92 sunt în mediul urban şi 6 în mediul rural 
 85 cu pază proprie, 11 cu pază prin societăţi specializate şi 2 cu pază mixtă.  



Ordinea publică şi supravegherea prin sistem de patrulare în 
incinta şi zona adiacentă  unităţilor de învăţământ este 
asigurată de către: 
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36 I spe toratul de Poli ie
Jude ea  Hu edoara

Inspectoratul de Jandarmi 

Jude ea  „De e al” 
Hunedoara 
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Situaţia infracţională SEM I an şcolar 2017-2018 

Analizând infracționalitatea privind siguranța în incinta şi zona adiacentă unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din judeţ, în semestrul I al anului colar 2017-2018, la 
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Hunedoara au fost sesizate 19  fapte penale, 
toate în mediul urban: 
- 17  au fost comise în incinta unităților colare (8 licee i 9 coli generale) 
-   2 au fost comise în zona adiacentă 
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În primul semestru al anului colar 2017-2018 s-au înregistrat 
19 infracțiuni, cu o infracțiune mai mult față perioada similară 
a anului colar anterior, distribuite pe zone conform graficului: 



Situaţia contravenţională / comparaţie SEM I din ultimii 4 ani colari 
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Au fost aplicate 87 de sancţiuni contravenţionale de către 
Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Decebal” Hunedoara: 



Nr. 

crt. 

Unitatea de î văță â t Nr. sa cțiu i 
co trave țio ale 

1 Colegiul Tehnic „Di itrie Leo ida” Petroșa i 25 

2 Colegiul Economic „E a uil Gojdu” Hunedoara 14 

3 Colegiul Economic „Her es” Petroșa i 11 

4 Colegiul Tehnic „Matei Corvi ” Hunedoara 10 

5 Colegiul Națio al „I.C. Brătia u” Hațeg 8 

6 Colegiul Tehnic „Drago ir Hur uzes u” Deva 5 

7 Colegiul Națio al „Aurel Vlai u” Orăștie 4 

8 Colegiul Tehnic Agricol „Alexa dru Borza” 

Geoagiu 

4 

9 Ş oala Ge erală „Dr. Aurel Vlad” Orăștie 3 

10 Colegiul Sportiv „Cetate” Deva 1 

11 Liceul de Arte „Sigis u d Todu ă” Deva 1 

12 Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva 1 

TOTAL 87 

Pe timpul executării misiunilor în perioada analizată la nivelul Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Hunedoara, sancțiunile contravenționale au fost aplicate 
elevilor din următoarele unități de învățământ: 



Pentru semestrul I al anului şcolar 2017 – 2018, în unităţile de învăţământ 
preuniversitar a judeţului Hunedoara s-au înregistrat de către Comisiile pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar de la nivelul unităţilor 
şcolare, 20 acte de violenţ  în mediul şcolar în care au fost implicaţi 9 elevi i 1 
cadru didactic, din 8 unit ţi şcolare.  

19 

1 

BĂIEȚI FETE

8 
12 

URBAN RURAL

Distribuția actelor de violență în funcție de gen i mediu  



Categorie Tip Total 

1. Atac la persoa ă 1.Violarea secretului orespo de ei 1 

2. Insulte grave, repetate 2 

3. A e i ări repetate 2 

4. Şa taj 1 

5. Instigare la viole ă 1 

6. Viole e fizice uşoare, fără arme (lovire) 10 

7. Viole ă fizi ă gravă fără arme 

(vătă are corporal gravă) 

1 

. Ate tat la securitatea u ită ii 
şcolare 

1. Introducerea unor persoane străi e în 

incinta ş olii 
0 

3. Atentat la bunuri 1. Furt şi te tativă de furt 1 

2. Distrugerea bunurilor unor persoane 1 

4. Alte fapte de viole ă sau atentate 

la securitate în spa iul şcolar 

1. Consum de alcool 0 

Încadrarea actelor pe tipuri de violenţă s-a făcut conform Nomenclatorului 

actelor de violenţ  în şcoal  i a fost realizată în acord cu poliţistul de 

proximitate arondat unit ţii şcolare. 



Distribuția actelor de violență în funcție de nivelul de învățământ 

Nr. 

crt. 

Nivel de î văță â t Nr. acte de viole ță 

1 Gimnazial 13 elevi 

2 Liceal 5 elevi 

3 Primar 1 elev  + 1 cadru didactic 

TOTAL 20 

Din punct de vedere al nivelului de învățământ se constată că 
există o pondere mai mare a actelor de violență la nivel gimnazial: 



Zona şcolară 
Număr acte de violență în 

mediul şcolar 
Hațeg 11 
Petro ani 3 
Hunedoara 2 
Petrila 1 
Călan 1 
Oră tie 1 
Simeria 1 

Din punct de vedere al zonelor geografice se constată 
anumite diferenţe cu privire la amploarea fenomenului 
de violenţă în mediul şcolar, astfel: 

Distribuția actelor de violenţă, la nivel zonei 



Concluzii privind evolu ia fenomenului de violen  în mediul colar 
  
Se constată o scădere atât a actelor de violenţă în mediul şcolar, cât i a 
numărului de elevi implicaţi în acte de violenţă i a numărului de unități 
colare în care au avut loc acte de violență, faţă de perioada similară a 

ultimilor doi ani colari. 
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- Revizuirea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar; 

- Elaborarea Planului Local Comun de Acțiune, ca anexă la Planul operațional al unității 
colare, privind reducerea fenomenului violenței în mediul colar; 

- Funcționarea, la nivelul fiecărei unități colare, a Comisiei pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în mediul şcolar; 
- Monitorizarea  evoluției fenomenului  violenței/delincvenței juvenile în mediul colar la 
nivel de unitate colară/județean; 

- Derularea de proiecte/programe educaționale pentru prevenirea i combaterea 
violenței în mediul colar (în parteneriat cu IPJ, IJJ, Poliția Comunitară, ONG-uri etc); 

- Întâlniri, dezbateri, ateliere de lucru în vederea cunoaşterii normelor legislative privind 
securitatea şi siguranţa elevilor în unităţile de învăţământ; 
- Elaborarea Planului operaţional privind reducerea fenomenului violenţei în mediul 
şcolar de către CJRAE Hunedoara; 

- Activități de  consiliere, realizate de către speciali tii CJRAE Hunedoara, pe tema 
violenței în mediul colar. 

ACTIVIT I  PREVENTIVE  REALIZATE 

la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara 



ACTIVIT I PREVENTIVE REALIZATE 

la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara 

a fost instituită o edie zil i ă de 
89 de patrule 

357 activități de prevenire 
în cadrul orelor de curs 

207 ședințe cu 
cadrele didactice/ cu 

părinții 
32 alte genuri de 

acţiuni  

16 acţiuni pe linia 
respectării regimului 

circulației rutiere 

30 acţiuni pentru 
prevenirea 

absenteismului 
școlar 

10 Campanii /proiecte 
de prevenire  

1088 beneficiari 
direcți 



ACTIVIT I PREVENTIVE REALIZATE 

la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara 

- „Noaptea Cer etătorilor - ediția 2017” 

- ”Săptă â a  Prevenirii Cri i alității – ediția a XII-a” 

- Proiectul edu ațio al „Mi ul Pieto ”  

- ”Ziua Ștafetei – acum decid eu” 

- a tivități de prevenire a i fra țiu ilor din sfera on-line 
(sigura ța pe rețelele de socializare, securitatea parolelor și a 
conturilor de e-mail, u părături și plăți on-line, cyberbullying) 

- Planul de Măsuri ”Fo  de Artifi ii” de prevenire a vi ti izării 
minorilor  în perioada săr ătorilor de iar ă 

- proiecte edu ațio ale destinate elevilor din ciclul gimnazial și 
liceal: „U de-i lege, nu-i to eală!” și „Polițist pentru o zi!” 

- Proiectului educativ „Ș oala Sigura ței TEDI” 



ACTIVIT I PREVENTIVE REALIZATE 

la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean “Decebal” Hunedoara 

23 activit ţi de prevenire în cadrul 
unit ţilor de înv ţ mânt 

 

71 de materiale preventive 
distribuite 

 

312 beneficiari direc i 
 



 

ACTIVIT I PREVENTIVE REALIZATE 

la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţ  „Iancu de Hunedoara” al Judeţului 
Hunedoara 

- instruiri, le ii deschise şi exer i ii de evacuare cu elevii 
şi cadrele didactice; 

- a tivită i de îndrumare a cercurilor de elevi „Priete ii 
Po pierilor” şi „Cu via a mea apăr via a”; 

- concursuri ale cercurilor de elevi „Priete ii Po pierilor” 
şi „Cu via a mea apăr via a”; 

- a tivită i de genul „Ziua por ilor des hise”, puncte de 
informare preve tivă şi le ii deschise și vizite în cadrul 
programului a io al „Şcoala Altfel”. 



CONCLUZII: 
 
- La nivelul instituţiilor de învăţământ din judeţul Hunedoara, 
în semestrul I, an şcolar 2017-2018, nu s-au înregistrat 
evenimente deosebite de natură să afecteze ordinea şi 
siguranţa publică, faptele antisociale constatate şi sancţionate 
având un pericol social relativ redus. 

 

- Toate structurile deconcentrate care au ca obiectiv creşterea 
gradului de siguranţă în incinta şi în zonele adiacente 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, au desfăşurat activităţi 
în acest sens, în semestrul I al anului şcolar 2017-2018. 




