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MĂSURI ADOPTATE DE I.P.J. OLT 

PENTRU REALIZAREA UNUI CLIMAT DE SIGURANŢĂ 

ÎN ZONA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 

Siguranţa elevilor şi a personalului didactic în incinta unităţilor de învăţământ 

preuniversitar şi în zona adiacentă acestora constituie una dintre condiţiile fundamentale 

pentru organizarea unui proces educaţional de calitate, performant. 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, împreună cu celelalte structuri competente, 

asigură climatul de ordine şi siguranţă în zonele adiacente unităţilor de învăţământ, 

acţionând pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, atât prin aplicarea cu 

fermitate a prevederilor legale în vigoare, cât şi prin realizarea unor programe 

parteneriale cu instituţiile şcolare ori organizaţii cu atribuţii în domeniu. 

Existența unui mediu școlar cu potențial infracțional ridicat reprezintă unul dintre 

fenomenele ce pot afecta în mod nedorit o parte semnificativă a societății, ducând la 

apariția unui sentiment de nesiguranță.  

În scopul minimalizării fenomenului infracțional în mediul școlar (unități de 

învățământ, zona adiacentă acestora, medii frecventate de elevi), polițiștii din cadrul 

Inspectoratului de Poliție Județean Olt, pe lângă intervențiile prompte și măsurile 

coercitive luate împotriva persoanelor care agresează cadrele didactice sau elevii, 

tulburând procesul de învățământ, au efectuat, zilnic, activități de patrulare în zona 

adiacentă unităților de învățământ, au participat la ședințe cu cadrele didactice/părinții și 

au desfășurat activități preventiv-educative în instituțiile de învățământ. 

  Astfel, pe linia siguranței școlare, au fost desfășurate 2.517 activități în zona 

unităților de învățământ și zona adiacentă acestora, dintre care 1679 au fost patrulări în 

zona adiacentă unităților de învățământ și 559 activități educativ-preventive în unitățile 

de învățământ 

În seria activităților preventive se numără și întâlnirile cu reprezentanţi ai 

Inspectoratului Școlar, ai unităților de învățământ și ai administrațiilor locale, unde au 

fost purtate discuții cu privire la problematica deficiențelor privind asigurarea cu pază a 

școlilor, comportamentul neadecvat al elevilor (absenteism, etc.), dar și alte probleme 

identificate (lipsă marcaj pietonal, elevi nesupravegheați în timpul orelor de curs, etc). 
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În urma unei analize efectuată cu privire la situația unităților de învățământ 

preuniversitar existente pe raza județului Olt, a rezultat faptul că dintre cele 409 unități 

de învățământ, 329 de unități școlare sunt asigurate cu pază, respectiv pază umană, pază 

proprie, pază asigurată cu societăți specializate, pază mixtă sau dotate exclusiv cu 

sisteme tehnice de supraveghere video, iar 80 de unităţi de învăţământ preuniversitar nu 

dispun de pază umană, dar sunt dotate cu sisteme de alarmare antiefracție. 

  În acest context, vor continua activitățile de verificare a tuturor unităților de 

învățământ, pentru ca, în funcție de situația existentă la nivelul fiecăreia, să se dispună 

măsurile necesare în vederea determinării responsabililor de a asigura cu pază și/sau 

sisteme electronice de alarmare la efractie aceste unități, conform legii. 

Pentru asigurarea climatului de siguranţă publică, pe parcursul întregului an 

școlar, I.P.J. Olt va acționa conform Planului Teritorial Comun de Acţiune Cadru pentru 

creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea 

delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din judeţul Olt, în anul şcolar 2022-2023. 

Totodată, în conformitate cu priorităţile Poliţiei Române, se va acţiona pentru 

atingerea obiectivelor din cele trei programe de prevenire, respectiv Prevenirea 

infracţiunilor contra patrimoniului, Prevenirea infracțiunilor contra persoanei şi 

Prevenirea criminalității informatice, cu accent pe grupul ţintă format din elevi. 

Astfel că, în anul școlar 2022-2023, polițiștii vor desfășura activități punctuale în 

cadrul unităților de învățământ de pe raza județului Olt, vizând aspecte precum 

absenteismul școlar, delicvenţa juvenilă, traficul de droguri, traficul de persoane, 

informarea publicului larg cu privire la normele de comportament în societate și 

măsurile de autoprotecţie pentru prevenirea victimizării. Pentru creşterea eficienţei 

activităţilor de prevenire desfăşurate în unităţile de învăţământ din mediul rural şi urban, 

activitățile organizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt se vor desfășura în 

colaborare cu reprezentanţii Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Olt, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, Agenţiei Naţionale Împotriva 

Traficului de Persoane - Centrul Regional Craiova, Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt.  

Cu ocazia începerii unui nou an de învăţământ, Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Olt a dispus luarea unor măsuri suplimentare de siguranţă.  

Astfel, unităţile de învăţământ, la care s-au înregistrat evenimente în anul școlar 

anterior ori sunt situate în zone cu risc rutier crescut, vor fi incluse în itinerariile 

patrulelor de ordine publică şi echipajelor de poliţie rutieră, pe timpul sosirii şi plecării 

elevilor la/de la cursuri.      

Pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar, va fi desemnat câte un polițist 

care să răspundă în mod direct de prevenirea și combaterea fenomenului antisocial 

specific acestui domeniu. 

           Vor fi adaptate permanent dispozitivele de ordine și siguranță publică, în funcție 

de programul unităților de învățământ, evenimentele și examenele din mediul școlar, 

activitățile extracurriculare, precum și concluziile rezultate din analiza situației operative 

în acest domeniu.         
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  Vor fi inițiate și derulate activități preventiv-demonstrative în unitățile de 

învățământ preuniversitar, pentru prevenirea și combaterea comercializării și 

consumului de substanțe psihotrope și etnobotanice. 

  De asemenea, vor fi efectuate controale comune inopinate, în care să fie implicați 

și reprezentanți din partea Asociațiilor de părinți, în proximitatea unităților de 

învățământ și la unitățile de alimentație publică, pentru prevenirea și combaterea  

absenteismului școlar.  

  În vederea conștientizării elevilor cu privire la consecințele săvârșirii faptelor cu 

violență și nevoia manifestării unui comportament care să respecte regulile de 

conviețuire socială, pentru a nu fi expuși fenomenului infracțional, polițiștii vor  

continua activitățile de popularizare a legilor în școli, precum și a modificărilor aduse 

codului penal. 

   

 

 

Pt./ŞEFUL INSPECTORATULUI 

Comisar şef de poliţie 
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