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  I. CONTEXT 

 

Siguranţa elevilor şi a personalului didactic, în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în zona adiacentă acestora, constituie o condiţie 

fundamentală pentru organizarea unui proces educaţional de calitate, performant. Prevenirea conduitelor violente în rândul minorilor şi aplicarea cu 

operativitate a unor măsuri de corecţie pentru minorii autori de infracţiuni pot determina, cu un grad mare de reuşită, formarea unor generaţii de tineri care 

resping tentaţiile ilicite şi anturajele delicvente. 

Consolidarea climatului de siguranță în mediul școlar a reprezentat permanent o prioritate națională, toate activitățile desfășurate în această direcție 

fiind cuprinse în documentul programatic Planul Național Comun de Acțiune1 (PNCA) pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a 

personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ, care a fost actualizat cu ocazia 

debutului anului școlar 2022/2023, având în vedere faptul că au intervenit schimbări de natură să afecteze modul de implementare a PNCA (noul context 

sanitar, înființarea unei noi structuri2 competente, la nivelul MAI - IGPR, modificarea structurii anului școlar3), cu scopul de a aduce în actualitate 

activitățile derulate de toate structurile implicate în gestionarea fenomenului de referință. 

La nivelul municipiului București, în baza PNCA, Instituția Prefectului Municipiului București a elaborat Planul Teritorial Comun de Acțiune 

(PTCA)4 pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente 

unităților de învățământ preuniversitar, în anul școlar 2022 – 2023.  

 

II. STRUCTURA ANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2022-2023  

 

În conformitate cu Ordinul MEC nr. 3505/2022 din 31.03.2022, anul școlar 2022 - 2023 a început la data de 1 septembrie 2022, se încheie la data 

de 31 august 2023 și are 36 de săptămâni de cursuri. 

Cursurile anului şcolar 2022-2023 au început la data de 5 septembrie 2022. 

Prin excepţie: 

a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 2 iunie 

2023; 

b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 9 iunie 2023; 

                                                           
1 Înregistrat sub nr. 111.613/03.08.2022 (MAI), nr. 13560/29.08.2022 (ME) și nr. 100239/30.08.2022 (MDLPA). 
2 Direcția Siguranță Școlară. 
3 Ordinul ministrului educației nr. 3.505/31.03.2022 privind structura anului școlar 2022-2023 și Ordinul ministrului educației nr. 4.183/04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ. 
4 Înregistrat sub nr. 18831/07.09.2022 (Instituția Prefectului Municipiului București) 
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c) pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la lit. a), pentru clasele din învăţământul postliceal, cu 

excepţia calificărilor din domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică, şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de 

săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 23 iunie 2023; 

d) pentru clasele din învăţământul postliceal, având calificări din domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică, durata cursurilor este cea stabilită prin 

planurile-cadru de învăţământ în vigoare. 

Anul şcolar 2022-2023 se structurează astfel: 

– cursuri - de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022; 

– vacanţă - de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022; 

– cursuri - de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022; 

– vacanţă - de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023; 

– cursuri - de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia 

inspectoratului şcolar al municipiului Bucureşti, după caz; 

– vacanţă - o săptămână, la decizia inspectoratului şcolar al municipiului Bucureşti, în perioada 6-26 februarie 2023; 

– cursuri - de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al 

municipiului Bucureşti, după caz, până joi, 6 aprilie 2023; 

– vacanţă - de vineri, 7 aprilie 2023, până marţi, 18 aprilie 2023; 

– cursuri - de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023; 

– vacanţă - de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023. 

În ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de 

muncă aplicabil nu se organizează cursuri. 

Programul naţional „Şcoala altfel“ şi Programul „Săptămâna verde“ se desfăşoară în perioada 27 februarie-16 iunie 2023, în intervale de câte 5 

zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe nu se planifică în acelaşi interval de 

cursuri (modul de învăţare). 

 

III. ANALIZA SITUAŢIEI OPERATIVE 

 În ceea ce priveşte evoluţia infracţionalităţii sesizate, în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar,  în anul școlar 2021 – 

2022, au fost sesizate 395 fapte penale,  cu aproximativ 74% mai multe față de anul școlar 2020 – 2021 și cu 13% mai multe față de anul școlar 2019 – 

2020. Dintre acestea, ponderea cea mai mare o reprezintă faptele de ”lovirea sau alte violențe”- 62%, iar 88% din numărul faptelor sesizate au fost comise 

în incinta unităților de învățământ. 

Din analiza evenimentelor înregistrate, a rezultat faptul că fenomenul infracţionalităţii în mediul şcolar are ca suport criminogen conflicte spontane, 

fără forme specifice de organizare premeditată. 
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IV. REȚEAUA ȘCOLARĂ 

 

În prezent, pe raza municipiului București, funcționează 676 instituții de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, din care 424 de stat 

și 252 private și un număr de 23 unități de învățământ de stat fără personalitate juridică, după cum urmează: 

 

Unităţi de învăţământ 

preuniversitar 

TOTAL 

UNITĂȚI 

Stat 

Privat 

Dintre care în sectorul: 

1 2 3 4 5 6 

PJ 
Fără 

PJ 

Total 

stat  S P S P S P S P S P S P 

Creșe 23 5 18 23 - -  3  8  5  5  2  

Grădinițe 299 125 1 126 173 19 42 20 28 21 35 18 30 20 8 28 30 

Şcoli primare/gimnaziale 215 169 1 170 45 30 14 33 5 30 10 25 8 26 4 26 4 

Licee 126 101 1 102 24 26 8 26 6 14 5 13  9  14 5 

Şcoli profesionale 4 4 - 4 - -   2  -   1  -  1  

Şcoli postliceale 14 2 2 4 10 2  2 2 3 - 2  -  1 -  - 2  

Cluburi ale copiilor 6 6 - 6 - 1  1  1  1  1  1  

Cluburi sportive 7 7 - 7 - 1  2  1  1  1  1  

Şcoli de arte 5 5 - 5 - 2  2  1     
 

 
 

  

Total unităţi 

699 424 23 447 252 81 66 91 42 76 52 64 39 62 12 73 41 

699 147 133 128 103 74 114 
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V. OBIECTIVE 

A. Derularea de activități pentru menținerea climatului de siguranță în unitățile de învățământ preuniversitar și în zonele adiacente; 

B. Monitorizarea modului în care este realizată siguranța școlară la nivelul municipiului București; 

C. Însușirea și aplicarea, de către personalul cu atribuții pe linia siguranței în mediul școlar, a reglementărilor de intervenție în unitățile de 

învățământ preuniversitar și în zonele adiacente; 

D. Actualizarea bazei de date referitoare la infrastructura de siguranță școlară din unitățile de învățământ preuniversitar. 

 

În vederea creșterii gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic, în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ 

preuniversitar, pe tot parcursul anului școlar 2022-2023, la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, prin structurile 

subordonate și în cooperare cu partenerii instituționali, vor fi întreprinse următoarele măsuri: 

 
STRUCTURA ACTIVITĂȚI TERMEN CORESPONDENT 

P.T.C.A 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Serviciul 

Siguranța Școlară 

     Actualizarea evidenței infrastructurii unităților de învățământ, 

referitoare la siguranța școlară (clădiri / construcții), prin completarea 

Anexei nr. 1 și transmiterea acesteia către DSS 

Lunar, 

pana pe data de 15 
B1 

     Consemnarea în registrul de siguranța școlară a tuturor activităților 

punctuale, desfășurate la nivelul fiecărei unități școlare 
Permanent B3 

     Asigurarea intervenției specifice în cazul producerii unor 

evenimente în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ 

preuniversitar din responsabilitate 

Permanent B4 

     Solicitarea elaborării de analize tactice pentru identificarea zonelor și 

a itinerariilor vulnerabile de deplasare către / de la școală și dispunerea 

de măsuri pro-active pentru prevenirea faptelor penale asupra elevilor 

care se deplasează pe aceste trasee 

Permanent B9 

     Menținerea nivelului ridicat de acțiune în cadrul activităților de 

control sistematic și prezență activă, în mediile și locurile din apropierea 

unităților de învățământ, în vederea prevenirii fenomenului de 

absenteism școlar 

Permanent B10 
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STRUCTURA ACTIVITĂȚI TERMEN CORESPONDENT 

P.T.C.A 

     Identificarea elevilor aflați în situații de risc / vulnerabili (autori de 

fapte antisociale sau victime ale acestora) și realizarea unei evidențe a 

acestora, în format electronic, prin completarea în aplicația „Siguranța 

Școlară”, raportat la unitatea de învățământ preuniversitar în care sunt 

înmatriculați 

Permanent B11 

     Abordarea, în cadrul orelor de curs, a unor tematici de natură 

juridică, adaptate mediului școlar preuniversitar, prin care elevii să 

conștientizeze drepturile, obligațiile și consecințele faptelor ilegale 

Permanent B15 

     Relaționarea cu reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului 

București, cu directorii unităților de învățământ preuniversitar, cu 

reprezentanții Federației Naționale a asociațiilor de Părinți,  pentru 

București și ai Consiliului Municipal al elevilor București 

Permanent  

     Cooperează cu ANA și ANÎTP pentru intervenția specifică și 

desfășurarea de activități din competență, în gestionarea situațiilor din 

domeniul traficului/consumului ilicit de droguri și al traficului de 

persoane, din mediul școlar  

La fiecare incident sau 

situație în care se impune 

intervenția de specialitate 

B13 și B14 

     Elaborarea de analize lunare privind activitățile desfășurate de către 

unitățile de poliție / jandarmerie / pentru situații de urgență, precum și 

rezultatele obținute pe problematica de referință și raportarea acestora, 

conform unor grile întocmite la nivelul IGPR( Anexa 1 și 3 la PLCA)  

luna,  până pe 15 ale lunii, 

pentru luna anterioară, pe 

parcursul anului școlar 

C5 

     Implementarea / actualizarea dosarului de obiectiv (Anexa nr. 3) prin 

completarea, în format electronic, a caracteristicilor fiecărei unități de 

învățământ preuniversitar și  implementarea datelor în aplicația 

„Siguranța Școlară” 

Permanent E1 

     Asigurarea pregătirii profesionale adecvate, a personalului implicat 

în relaționarea directă cu mediul școlar 
Permanent D4 

 

Serviciul Ordine 

Publică 

 

     Verificarea modului de asigurare a securității fizice în unitățile de 

învățământ preuniversitar, având ca reper și datele solicitate prin Anexa 1 

la PLCA 

31.03.2023  

     Elaborarea unei analize cu privire la situația existentă, în legătură cu 

modul de asigurare a securității fizice în unitățile de învățământ 

preuniversitar și transmiterea acesteia către Serviciul Siguranța Școlara și 

Instituția Prefectului mun. București 

 

31.03.2023 

 
C6 
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STRUCTURA ACTIVITĂȚI TERMEN CORESPONDENT 

P.T.C.A 

Serviciul 

Dispecerat 

     Informarea, de îndată, a Serviciului Siguranța Școlară, cu privire la 

incidentele din incinta și din zona adiacentă unităților școlare, semnalate 

prin SNUAU 112 

La momentul preluarii 

sesizării  

Polițiile 

Sectoarelor 

1-6 

     Asigura monitorizarea implementării măsurilor prevăzute în PLCA, 

prin ofițerul desemnat de la nivelul Birourilor de Control Intern 
Permanent  

     Elaborarea de analize lunare privind activitățile desfășurate de către 

secțiile de poliție, precum și centralizarea rezultatelor obținute pe 

problematica de referință și raportarea acestora, conform grilelor 

anexate ( Anexa 1 și 2 la PLCA), către Serviciul Siguranța Școlară 

Lunar,  până pe data de 

10 ale lunii, pentru luna 

anterioară, pe parcursul 

anului școlar 

C5 

Secțiile 1-26 

Poliție 

     Adaptarea dispozitivelor de menținere a ordinii și siguranței publice, 

prin includerea școlilor din responsabilitate în itinerariile de patrulare, 

pentru asigurarea unei acoperiri echilibrate, în funcție de evoluția 

situației operative și de resursele disponibile 

Permanent B2 

     Asigurarea unei prezențe  active și în incinta unităților de 

învățământ, la solicitarea Serviciului Siguranța Școlară sau împreună cu 

efectivele acestuia, acolo unde au fost înregistrate fapte antisociale, 

pentru descurajarea elevilor cu un comportament necorespunzător 

Permanent  

     Consemnarea în registrul de siguranța școlară a tuturor activităților 

punctuale, desfășurate la nivelul fiecărei unități școlare 
Permanent B3 

     Asigurarea intervenției specifice în cazul producerii unor evenimente 

în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar 

din responsabilitate 

Permanent B4 

     Întocmirea rapoartelor de analiză post-cauzală pentru fiecare incident 

petrecut în incinta sau în zona adiacentă unităților școlare și înaintarea 

acestora, Serviciului Siguranța Școlară 

În termen de 7 zile de la 

sesizarea incidentului 
B5 

     Organizarea de activități specifice în domeniul rutier și al siguranței 

publice în zona unităților de învățământ preuniversitar din 

responsabilitate, pe timpul afluirii și defluirii, la și de la cursuri, a 

elevilor și / sau a părinților / însoțitorilor 

Permanent B6 

     Solicitarea elaborării de analize tactice pentru identificarea zonelor și a 

itinerariilor vulnerabile de deplasare către / de la școală și dispunerea de 

măsuri pro-active pentru prevenirea faptelor penale asupra elevilor care se 

deplasează pe aceste trasee 

Permanent B9 
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STRUCTURA ACTIVITĂȚI TERMEN CORESPONDENT 

P.T.C.A 

     Menținerea nivelului ridicat de acțiune în cadrul activităților de control 

sistematic și prezență activă, în mediile și locurile din apropierea 

unităților de învățământ, în vederea prevenirii fenomenului de absenteism 

școlar 

Permanent B10 

     Informarea ANA și ANÎTP și solicitarea de sprijin  pentru intervenția 

specifică în vederea desfășurării de activități din competență 

 

La fiecare incident sau 

situație în care se impune 

intervenția de specialitate 

B13 

     Abordarea, în cadrul orelor de curs, a unor tematici de natură 

juridică, adaptate mediului școlar preuniversitar, prin care elevii să 

conștientizeze drepturile, obligațiile și consecințele faptelor ilegale 

permanent B15 

     Actualizarea dosarului de obiectiv (Anexa nr. 3) de la nivelul 

unităților de învățământ și transmiterea acestora, în format electronic, 

Serviciului Siguranța Școlară 

Până la data de 15.10.2022 E1 

     Relaționarea cu directorii unităților de învățământ preuniversitar în 

vederea stabilirii problemelor , din domeniul siguranței școlare,  cu care 

se confruntă 

Permanent  

      Asigurarea pregătirii profesionale adecvate, a personalului implicat 

în relaționarea directă cu mediul școlar, cât și instruirea periodică a 

efectivelor din dispozitivele de menținere a ordinii și siguranței publice, 

referitor la evoluția situației operative în zona unităților de învățământ și 

cu privire la procedurile de intervenție 

Permanent D4 

      Elaborarea de analize lunare privind activitățile desfășurate și 

rezultatele obținute de către de către efectivele proprii pe problematica 

de referință și raportarea acestora, conform grilelor anexate ( Anexa 1 și 

2 la PLCA), către Birourile de Control Intern 

Lunar,  până la data stabilită 

la nivelul sectorului, pentru 

luna anterioară, pe 

parcursul anului școlar 

C5 

Brigada Rutieră 

     Organizarea de activități specifice în domeniul rutier și al siguranței 

publice în zona unităților de învățământ preuniversitar din 

responsabilitate, pe timpul afluirii și defluirii, la și de la cursuri, a 

elevilor și / sau a părinților / însoțitorilor 

Permanent B6 

     Verificarea amplasării corespunzătoare a mijloacelor de semnalizare 

în zona stațiilor mijloacelor de transport public de persoane, prevăzute 

cu alveole sau refugii și a trecerilor pentru pietoni, aflate în apropierea 

unităților de învățământ și adoptarea de măsuri din competență pentru 

remedierea deficiențelor 

Permanent B7 
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STRUCTURA ACTIVITĂȚI TERMEN CORESPONDENT 

P.T.C.A 

     Organizarea de acțiuni de verificare a autovehiculelor destinate 

efectuării transportului școlar, atât în trafic, cât și în punctele de 

îmbarcare / debarcare elevi, în vederea asigurării unui climat de 

siguranță rutieră și de prevenire a transportului ilicit de persoane 

Permanent B8 

     Asigurarea pregătirii profesionale adecvate și instruirea periodică a 

efectivelor din dispozitivele de asigurare a unui climat de siguranță 

rutieră, referitor la evoluția situației operative în zona unităților de 

învățământ și cu privire la procedurile de intervenție 

Permanent D4 

     Elaborarea de analize lunare privind activitățile desfășurate și 

rezultatele obținute de către efectivele proprii, pe problematica de 

referință și raportarea acestora, conform grilelor anexate, către Serviciul 

Siguranța Școlară 

Lunar,  până pe data de 

10 ale lunii, pentru luna 

anterioară, pe parcursul 

anului școlar 

C5 

Serviciul de 

Analiză și 

Prevenire a 

Criminalității 

     Desfășurarea de activități educativ-preventive, de pregătire 

antivictimală și antiinfracțională în unitățile de învățământ 

preuniversitar, atât în cadrul proiectelor proprii, cât și la solicitarea altor 

structuri cu responsabilități în domeniul siguranței școlare 

Permanent B15 

     Elaborarea de analize lunare privind activitățile desfășurate și 

rezultatele obținute de către efectivele proprii, pe problematica de 

referință și raportarea acestora, conform grilelor anexate, către Serviciul 

Siguranța Școlară 

Lunar,  până pe data de 

10 ale lunii, pentru luna 

anterioară, pe parcursul 

anului școlar 

C5 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

      Adaptarea dispozitivelor de menținere a ordinii și siguranței publice, 

prin includerea școlilor din responsabilitate în itinerariile de patrulare, 

pentru asigurarea unei acoperiri echilibrate, în funcție de evoluția 

situației operative și de resursele disponibile 

Permanent B2 

     Asigurarea unei prezențe  active și în incinta unităților de 

învățământ, la solicitarea Serviciului Siguranța Școlară sau împreună cu 

efectivele acestuia, acolo unde au fost înregistrate fapte antisociale, 

pentru descurajarea elevilor cu un comportament necorespunzător 

Permanent  

     Consemnarea în registrul de siguranța școlară a tuturor activităților 

punctuale, desfășurate la nivelul fiecărei unități școlare 
Permanent B3 
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STRUCTURA ACTIVITĂȚI TERMEN CORESPONDENT 

P.T.C.A 

     Asigurarea intervenției specifice în cazul producerii unor evenimente 

în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, 

din responsabilitate 

           Permanent B4 

     Elaborarea de analize lunare privind activitățile desfășurate și 

rezultatele obținute de către efectivele proprii, pe problematica de 

referință și raportarea acestora, conform grilelor anexate ( Anexa 1 și 2 

la PLCA), către Serviciul Siguranța Școlară 

lunar, până pe 10 ale lunii, 

pentru luna anterioară, pe 

parcursul anului școlar 

C5 

     Organizarea de activități specifice în domeniul siguranței publice în 

zona unităților de învățământ preuniversitar din responsabilitate, pe 

timpul afluirii și defluirii, la și de la cursuri, a elevilor și / sau a 

părinților / însoțitorilor 

Permanent 

B6 

     Menținerea nivelului ridicat de acțiune în cadrul activităților de control 

sistematic și prezență activă, în mediile și locurile din apropierea 

unităților de învățământ, în vederea prevenirii fenomenului de absenteism 

școlar 

  Permanent B10 

     Informarea ANA și ANÎTP și solicitarea de spijin  pentru intervenția 

specifică în vederea desfășurării de activități din competență 

 

La fiecare incident sau 

situație în care se impune 

intervenția de specialitate 

B13 

 

I.S.U. B - IF 

      Asigurarea protecției împotriva incendiilor în unitățile de învățământ 

și creșterea siguranței utilizatorilor, prin activități de control, de 

prevenire, informare preventivă și avizare / autorizare privind 

securitatea la incendiu. 

Permanent B12 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

La nivel 

central 

     Desemnarea unui responsabil pentru monitorizarea implementării 

măsurilor prevăzute în PLCA 
După aprobarea PLCA 

 

      Diseminarea PLCA în fiecare unitate de învățământ preuniversitar, în 

vederea punerii în aplicare 
După aprobarea PLCA A4 
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     Monitorizarea, îndeplinirii şi respectării prevederilor  Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi 

ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind 

violenţa psihologică - bullying 

Permanent 

 

     Centralizarea și transmiterea situației privind cazurile de bullying 

înregistrate lunar, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, către 

structura pentru siguranța școlară din cadrul DGPMB 

până pe 10 ale lunii, pentru 

luna anterioară 
C4 

      Actualizarea evidenței infrastructurii unităților de învățământ (rețeaua 

școlară) și transmiterea acesteia către instituțiile partenere 
Permanent B1 

     Coordonarea activităților de prevenire si combatere a violenței în 

mediul educațional, la nivelul municipiului Bucuresti 
Permanent 

 

     Solicitarea unor rapoarte referitoare la aplicarea si evaluarea modului 

de îndeplinire a obiectivelor incluse în cadrul PLCA 
Trimestrial 

 

Unitatea de 

învățământ 

 

 

 

 

     Stabilirea componenței Comisiilor pentru prevenirea și eliminarea 

violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și 

promovarea interculturalității și a Grupului de acțiune antibullying, 

respectiv comunicarea acestora către DGPMB, la adresa de e-mail 

sigurantascolara@b.politiaromana.ro 

La inceputul anului școlar D3 

     Constituirea și completarea cu rigurozitate, la nivelul fiecărei unități 

școlare, a unui registru special de evidență a activităților punctuale, 

desfășurate de personalul din cadrul structurilor cu atribuții în domeniul 

siguranței școlare 

- la începutul anului școlar 

(pentru constituirea 

registrului) 

- permanent (pentru 

completare) 

 

      Inițierea, solicitarea și participarea la activități informativ-educative 

pentru prevenirea delincvenței juvenile, prin asigurarea accesului 

polițiștilor pentru siguranța școlară, - în vederea desfășurării acestora 

Permanent 

 

    Informarea ISMB despre cazurile de violență din unitățile de 

învățământ, atât telefonic cât și în scris 

- de îndată ce a luat la 

cunoștință (telefonic) 

- în cel mai scurt timp, 

după ce a luat la cunoștință 

(în scris) 

B5 

mailto:sigurantascolara@b.politiaromana.ro
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    Identificarea elevilor aflați în situații de risc / vulnerabili (autori de 

fapte antisociale sau victime ale acestora) , realizarea unei evidențe a 

acestora, în format electronic și înaintarea datelor de identificare 

Serviciului Siguranța Școlară 

Permanent B10 

     Abordarea, în cadrul orelor de curs, a unor tematici de natură 

juridică, adaptate mediului școlar preuniversitar, prin care elevii să 

conștientizeze drepturile, obligațiile și consecințele faptelor ilegale 

Permanent B15 

     Solicitarea sprijinului ANA și ANÎTP pentru intervenția specifică 

pentru desfășurarea de activități din competență 

 

La fiecare incident sau 

situație în care se impune 

intervenția de specialitate 

 

     Prelucrarea regulamentului de ordine interioară, cu întreg personalul 

unității de învățământ, elevii și părinții acestora și punerea acestuia la 

dispoziția DGPMB, în format electronic la adresa de e-mail 

sigurantascolara@b.politiaromana.ro 

În primele 2 săptămâni de 

la primirea PLCA 
D1 

 

DIRECȚIILE GENERALE DE POLIȚIE LOCALĂ 

      Adaptarea dispozitivelor de menținere a ordinii și siguranței publice, 

prin includerea școlilor din responsabilitate în itinerariile de patrulare, 

pentru asigurarea unei acoperiri echilibrate, în funcție de evoluția 

situației operative și de resursele disponibile 

Permanent B2 

     Asigurarea unei prezențe  active și în incinta unităților de 

învățământ, la solicitarea Serviciului Siguranța Școlară sau împreună cu 

efectivele acestuia, acolo unde au fost înregistrate fapte antisociale, 

pentru descurajarea elevilor cu un comportament necorespunzător 

Permanent  

     Consemnarea în registrul de siguranța școlară a tuturor activităților 

punctuale, desfășurate la nivelul fiecărei unități școlare 
Permanent B3 

     Asigurarea intervenției specifice în cazul producerii unor evenimente 

în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, 

din responsabilitate 

Permanent B4 

     Elaborarea de analize lunare privind activitățile desfășurate și 

rezultatele obținute de către efectivele proprii, pe problematica de 

referință și raportarea acestora, conform grilelor anexate ( Anexa 1 și 2 

la PLCA), către Serviciul Siguranța Școlară 

lunar, până pe 10 ale lunii, 

pentru luna anterioară, pe 

parcursul anului școlar 

C5 

mailto:sigurantascolara@b.politiaromana.ro
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     Organizarea de activități specifice în domeniul rutier și al siguranței 

publice în zona unităților de învățământ preuniversitar din 

responsabilitate, pe timpul afluirii și defluirii, la și de la cursuri, a 

elevilor și / sau a părinților / însoțitorilor 

Permanent B6 

     Menținerea nivelului ridicat de acțiune în cadrul activităților de control 

sistematic și prezență activă, în mediile și locurile din apropierea 

unităților de învățământ, în vederea prevenirii fenomenului de absenteism 

școlar 

Permanent B10 

     Informarea ANA și ANÎTP și solicitarea de spijin  pentru intervenția 

specifică în vederea desfășurării de activități din competență 

 

La fiecare incident sau 

situație în care se impune 

intervenția de specialitate 

B13 

 
 
 

 III. LISTA ABREVIERILOR 
 

PNCA PLANUL NAȚIONAL COMUN DE ACȚIUNE  

PTCA PLANUL TERITORIAL COMUN DE ACȚIUNE 

PLCA PLANUL LOCAL COMUN DE ACȚIUNE 

ME MINISTERUL EDUCAȚIEI 

ISMB INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

IGPR INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE – din cadrul MAI 

DSS DIRECȚIA SIGURANȚĂ ȘCOLARĂ – din cadrul IGPR 

DGPMB DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – din cadrul IGPR 

DGJMB DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – din cadrul IGJR 

ISU B-IF INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV – din cadrul MAI / IGSU 

ANA AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG 

ANÎTP AGENȚIA NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE 

MDLPA MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

MAI MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 
 

 

 

 

 

 






