
 

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 anul 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  ș olar 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 pentru cele 279 unităţi de învăţământ 
cu personalitate juridică i arondate, sunt asigurate 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  an şcolar 2017-2018 

Analizând infracționalitatea privind siguranța în incinta şi zona adiacentă unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din judeţ, în anul colar 2017-2018, la Inspectoratul de 

Poli ie Jude ean Hunedoara au fost sesizate 33  fapte penale, toate în mediul 
urban, cu 12 infracțiuni mai puțin  față de anul colar 2016-2017, când s-au 
înregistrat 45 astfel de fapte.: 
- 31  au fost comise în incinta unităților, față de 39 în anul colar 2016-2017; 
- 2 au fost comise în zona adiacentă, față de 6 în anul colar 2016-2017. 
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În anul colar 2017-2018 s-au înregistrat 33 de infracțiuni, 
față de 42 de infracțiuni înregistrate în anul colar anterior,  
distribuite pe zone, conform graficului: 



Situaţia contravenţională / comparaţie ultimii 4 ani colari 

Au fost aplicate 144 de sancţiuni contravenţionale de către 
Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Decebal” Hunedoara: 
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Pe timpul executării misiunilor în perioada analizată la nivelul Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean Hunedoara, sancțiunile contravenționale au fost aplicate 
elevilor din următoarele 14  unități de învățământ: 

Nr. 

crt. 

Unitatea de î văță â t Nr. sa țiu i 
o trave țio ale 

1 Colegiul Teh i  „Di itrie Leo ida” Petroșa i 48 

2 Colegiul E o o i  „Her es” Petroșa i 19 

3 Colegiul Națio al „Aurel Vlai u” Orăștie 16 

4 Colegiul E o o i  „E a uil Gojdu” Hu edoara 15 

5 Colegiul Teh i  „Matei Corvi ” Hu edoara 12 

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

7 Colegiul Teh i  Agri ol „Ale a dru Borza” Geoagiu 6 

8 Ş oala Gi azială ”Dr. Aurel Vlad” Orăștie 6 

9 Colegiul Teh i  „Drago ir Hur uzes u” Deva 4 

10 Li eul de Arte „Sigis u d Todu ă” Deva 4 

11 Li eul Teh ologi  ”Ni olae Olahus” Orăștie 2 

12 Li eul Teh ologi  „Grigore Moisil” Deva 2 

13 Colegiul Sportiv „Cetate” Deva 1 

14 Colegiul Națio al ”Avra  Ia u” Brad 1 

TOTAL 144 



Pentru anul 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, 41 acte de violenţ  în 

mediul şcolar în care au fost implicaţi 28 elevi i 1 cadru didactic, din 15 unit ţi 
şcolare.  
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Distribuția actelor de violență săvâr ite de elevi, în funcție de gen i mediu  



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. 

Categorie Tip 
Elev - 

Elev 

Elev – cadru 

didactic 

Elev - 

ter i Total 

Atac la persoa ă Violarea secretului orespo de ei 
(accesarea fără o si ă â tul 
persoanei a calculatorului, telefonului 

mobil etc.) 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

Insulte grave, repetate 1 2 0 3 

A e i ări repetate 1 1 0 2 

Şa taj 0 0 1 1 

Instigare la viole ă 7 6 0 13 

Viole e fizice uşoare, fără arme 

(lovire) 

14 2 1 17 

Lasarea fără ajutor sau lăsarea fără 
ajutor pri  o isiu e de î știi țare 

0 1 0 1 

Viole ă fizi ă gravă, fără arme  0 0 1 1 

Atentat la bunuri Furt şi te tativă de furt 1 0 0 1 

Distrugerea bunurilor unor persoane 1 0 0 1 

TOTAL 25 13 3 41 



Evoluţia fenomenului de violenţă în mediul şcolar în funcţie de num rul de 
acte de violenţ  în mediul şcolar/lun  
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Distribuția actelor de violență/elevilor implicați în funcție de nivelul de 
învățământ 

Din cele 41 de acte de violență în care au fost implicați 28 de elevi, 
ponderea cea mai mare s-a înregistrat la nivel gimnazial, iar numărul cel 
mai mare de elevi implicați este din rândul liceenilor. 

Nr. 

crt. 

Nivel de 

î văță â t 

Nr. acte de 

viole ță 
Nr. elevi i pli ați  

1 Gimnazial 20 9 

2 Liceal 17 17 

3 Primar 4 2 

TOTAL 41 28 



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/zonă 

Zo a ş olară 

Nu ăr a te de 
viole ță î  ediul 

ş olar 
Lupeni 12 

Hațeg 11 

Petroșani 5 

Hunedoara 4 

Petrila 3 

Simeria 2 

Deva 2 

Călan 1 

Orăștie 1 

TOTAL 41 



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, faţă de ultimii 4 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 



 

 

 

SANC IUNI  APLICATE ELEVILOR LA NIVELUL UNIT ILOR DE ÎNV MÂNT 

1 Observație i dividuală, conform art. 16, al. 4, lit. a), din Statutul 

elevului 

2 O servație i dividuală și o siliere,  conform art.17, al. 2 din 

Statutul elevului 

3 Mustrare s risă,  conform art.16, al.4. lit. b) din Statutul elevului 

4 Retragerea te porară a ursei profesio ale, conform art. 16 al. 4, 

lit. c), din Statutul elevului 

5 Mutarea dis ipli ară la o lasă paralelă di  a eeași u itate de 
î văță â t, o for  art.  al. , lit. d , di  Statutul elevului 

6 S ăderea otei la purtare conform art. 58, lit. h) din ROFUIP, nr. 

5.079/2016 
 



ACTIVIT I PREVENTIVE coordonate de c tre 

Centrul Jude ean de Resurse i Asisten  Educa ional  Hunedoara 

 Proiectul Jude ean ”Prevenirea i combaterea violen ei prin peer-mediation” 
Scop - prevenirea i combaterea violenței la nivel de coală prin implicarea directă a elevilor 
în acțiuni de mediere a conflictelor.  
Rezultate - 35 de elevi mediatori voluntari, coordonați de 8 cadre didactice din 5 unități 
colare din județ. 

 Campania Jude ean  ”O s pt mân  f r  violen ” 
Scop - dezvoltarea abilităților de relaționare pozitivă i de gestionare a situațiilor conflictuale 
prin implicarea activă a elevilor în activități de prevenire i combatere a violenței. 
Rezultate - 94 de elevi i 28 de profesori coordonatori din 12 unități colare din județ. 
 Poiectul educa ional ”Stop bullying-ului (Spune NU intimid rii)”, 
Scop -  cre terea nivelului de con tientizare a existenței fenomenului de bulliyng în rândul 
populației (elevi, părinți, cadre didactice, comunitate), dezvoltarea competențelor de cooperare 
i relaționare interpersonală în rândul elevilor.  

Rezultate - 27 de elevi, coordonați de 12 cadre didactice din 8 unități colare. 
 Activit i de informare/consiliere psihopedagogic  pe teme, cum ar fi: ”Prevenirea i 
intervenția în situația comportamentelor agresive”, ” Comunicare i abilități sociale”. 



ACTIVIT I PREVENTIVE REALIZATE 

la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara 

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

652 activități de prevenire 
în cadrul orelor de curs 

382 ședințe cu 
cadrele didactice/ cu 

părinții 
57 alte genuri de 

acţiuni  

32 acţiuni pe linia 
respectării regimului 

circulației rutiere 

57 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, cu seminarul ”Măsuri 
eficiente de i terve ție în cazurile de ull i g” și dezbaterea pu li ă 
”Su t adolescent, deci iu es !” 

- 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 

- proiect edu ațio al destinat elevilor din ciclul gimnazial și liceal: 
„U de-i lege, nu-i to eală!” 

- Proiectul de marketing de imagine ”Polițist pentru o zi!” – ediția a 
VI-a 

”Ziua Porțior Deschise alături de structurile M.A.I. 

- Proiectului educativ „Ș oala Sigura ței TEDI” 



ACTIVIT I PREVENTIVE REALIZATE 

la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean “Decebal” Hunedoara 

52 de activit ţi de prevenire în 
cadrul orelor de curs în 18 localit i 

 

119 de materiale preventive 
distribuite 

 

1016 beneficiari direc i 
 



 

ACTIVIT I PREVENTIVE REALIZATE 

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

- instruiri, lecţii deschise şi exerciţii de evacuare cu elevii şi cadrele 
didactice; 

- activităţi de promovare a campaniilor naţionale iniţiate de Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă, Campania Naţională de Informare şi 
Sensibilizare „Vreau să fiu voluntar”, campaniile naţionale de informare 
preventivă: „F.O.C. – Flăcările Omoară Copii”, campania „R.I.S.C. – 
Renunţă. Improvizaţiile sunt catastrofale”, „R.I.S.C. – Siguranţa NU este un 
joc de noroc”, „R.I.S.C. – Mai bine previi, decât să nu fii!” şi campania „Nu 
tremur la cutremur” 

- concursuri i activităţi de îndrumare a cercurilor de elevi „Prietenii 
Pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”; 

- activităţi de genul „Ziua porţilor deschise”, puncte de informare preventivă 
şi lecţii deschise i vizite în cadrul programului naţional „Şcoala Altfel”. 



INDICATORI TOTAL 

. For e parti ipa te la a tivită i preve tive r. i spe tori  5 

                         . . Nu ăr zile efe tuate 70 

. Co troale de preve ire la u ită i de î vă ă â t   

                         . . Nu ăr o troale de preve ire 57 

                         . . Nu ăr defi ie e o statate 360 

                         . . Nu ăr defi ie e î lăturate 153 

                         . . Nu ăr avertis e te 113 

                         . . Nu ăr a e zi 0 

. Alte a tivită i desfăşurate pe ti pul o troalelor   

                         . . Nu ăr e er i ii  134 

                         . . Nu ăr i struiri 104 

                         . . Parti ipa i la e er i ii şi  i struiri 22474 

. Dise i are ateriale de i for are preve tivă   

                         . . Nu ăr afişe 1200 

                         . . Nu ăr fl er 30800 

. Nu ăr parte eriate î heiate cu u ită ile de î vă ă â t 4 

. Nu ărul de i e dii produse pe fo dul erespe tării regulilor şi ăsurilor de 
apărare î potriva i e diilor la u ită ile de î vă ă â t 

0 

. Nu ărul de a tivită i desfăşurate pe li ia i for ării preve tive   4 

. Nu ărul de parti ipa i la a tivită ile de la p t. . 1503 



CONCLUZII: 
 
- La nivelul instituţiilor de învăţământ din judeţul Hunedoara, 
în anul 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 anul şcolar 2017-2018. 



• Î   u ități ș olare se vor exe uta lu rări de 
reparații ure te, la i stalații sa itare, 
i stalații ele tri e, a operișuri, fațade, 
pardoseli î  săli de lasă, etc. 

     Din care:   - 53 în mediul rural 

                        - 30 în mediul urban  

Informare  privind activit ile care se vor 
efectua în perioada vacan ei de var  

pentru preg tirea unit ţilor  colare i a 
bazei materiale pentru începerea în 

condi ii optime a anului şcolar  
2018-2019.  



• Î   u ități ș olare se vor exe uta lu rări de 
reparații  sau o pletări la î prej uiri și 
garduri 

               Din care:   - 28 în mediul rural 

                                  - 15 în mediul urban 

 
     

Realizând o repartizare pe zone:  

 

-Zona Deva – 3 unități 
-Zona Hunedoara – 9 unități 
-Zona Văii Jiului – 11 unități 
-Zona Brad – 4 unități 
-Zona Călan – 1 unitate 

-Zona Hațeg – 1 unitate 

-Zona Orăștie – 8 unități 
-Zona Simeria – 3 unități 
- Zona Ilia – 3 unități   



• Î   u ități ș olare se vor exe uta lu rări de 
reparații   la tere urile de sport sau lo urile de 
joa ă 

   Din care:   - 21 în mediul rural 

                     - 6 în mediul urban 

• Î   u ități ș olare se vor exe uta lu rări de 
reparații, verifi are și revizie a e tralelor 
ter i e și a oșurilor de fum 

  -    Din care:   - 25 în mediul rural 

         - 69 în mediul urban 

 



• Î   u ități ș olare vor avea lo  a țiu i de 
î lo uire parțială, o pletare sau reparare a 

o ilierului ș olar 

Din care:   - 52 în mediul rural 

                  - 20 în mediul urban 

• Î   u ități ș olare vor avea lo  a țiu i de 
aprovizionare cu combustibil solid, pentru 

perioada de iar ă 

Din care:   - 91 în mediul rural 

                   - 8 în mediul urban 

 



• Î   u ități ș olare vor avea lo  a țiu i de 
reparare a mijloacelor de transport – 

i ro uze ș olare 

-    Din care:   - 15 în mediul rural 

                       - 30 în mediul urban 

  

• Î   u ități ș olare di  ediul urban se vor 

instala camere video de supraveghere, iar în 

 u ități ș olare se vor efe tua lu rări de 
reparații sau verifi are a siste elor video de 
supraveghere. 

 




