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RAPORT 
DE EVALUARE A ACTIVITĂȚILOR  

DESFĂȘURATE PE LINIA SIGURANȚEI ȘCOLARE ÎN PERIOADA 
FEBRUARIE – IULIE 2022 

 
 

I. CONTEXT GENERAL 
 

La nivelul județului Botoșani, funcționează 130 de unităţi de învățământ preuniversitar, cu 
personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în 474 de locaţii. Conform Planului Teritorial Comun 
de Acţiune pentru anul şcolar 2021-2022, în responsabilitatea IPJ Botoşani au fost repartizate un număr de 
456 de unităţi de învăţământ preuniversitar, iar Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Botoşani au fost 
repartizate 9 unităţi de învăţământ. De asemenea, Poliţia Locală Botoşani are în responsabilitate 6 unităţi, 
iar Poliția Locală Dorohoi, un număr de 3 locații. 

După tipul unităţii de învăţământ, în judeţul Botoşani îşi desfăşoară activitatea un număr de 37 
licee, 271 şcoli gimnaziale şi 166 grădiniţe, 466 unităţi de învăţământ de stat şi respectiv, 8 unităţi de 
învăţământ private.  

La aceste unități de învățământ se adaugă 5 unități conexe. 
În funcţie de mediul în care sunt amplasate, un număr de 108 unităţi de învățământ se află în 

mediul urban, respectiv 371 în mediul rural. 
În ceea ce priveşte numărul de elevi înscrişi în anul şcolar 2021-2022, situaţia se prezintă astfel: 
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II. EVOLUȚIA CRIMINALITĂȚII ÎN ZONA UNITĂȚILOR DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT DE PE RAZA JUDEȚULUI BOTOȘANI 

 
 În perioada analizată au fost sesizate 58 de infracțiuni comise în incinta sau în zona adiacentă 
unităților de învățământ. 

În comparație cu semestrul II al anului școlar 2020-2021, când au fost înregistrate 15 fapte de 
natură penală, se înregistrează o creștere a indicatorului analizat cu 43 de fapte. 

Interpretarea indicatorilor menționați trebuie făcută contextualizat condițiilor pandemice care au 
influențat desfășurarea în format fizic a cursurilor școlare (prezența fizică a elevilor la orele de curs în 
perioada analizată fiind mai ridicată în comparație cu perioada semestrului II al anului școlar anterior). 
 De asemenea, analizele de caz întocmite pentru infracțiunile sesizate, nu relevă premise care să 
conducă la concluzia confruntării cu un fenomen infracțional în ceea ce privește siguranța școlară. 
 

 
În funcție de zona de comitere a faptelor penale constatăm că în semestrul II al anului școlar 2021-

2022, cele mai multe fapte sesizate, în număr de 52 au fost comise în incintă (88,47% din total fapte), 
iar 6 în zona adiacentă. 

Prin comparație, în semestrul II al anului școlar 2020-2021, 13 fapte au fost comise în incinta 
unităților de învățământ (84,62%) iar 2 în zona adiacentă acestora. 

 

 
 

 Din punct de vedere al mediului de comitere, 32 de infracțiuni au fost comise în mediul urban 
și 26 în mediul rural (prin comparație, în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din totalul de 15 
infracțiuni sesizate, 10 au fost comise în mediul urban și 5 în mediul rural). 
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 În funcție de tipul faptei de natură penală, în continuare se identifică o pondere ridicată a 
infracțiunilor contra integrității corporale sau a sănătății. 
 Astfel, au fost înregistrate: 
 30 fapte de ”lovirea sau alte violențe” 

(+23),  
 7 fapte de ”purtare abuzivă” (+6),  
 5 fapte de ”furt” (+1), 
 4 fapte de ”agresiune sexuală” (+3),  
 3 fapte de ”distrugere”,  
 2 fapte de ”șantaj”,  
 1 faptă de ”amenințare”,  

 1 faptă de ”tentativă de omor”, 
 1 faptă de ”act sexual cu un minor”,  
 1 faptă de ”fals intelectual”, 
 1 faptă de ”neglijență în serviciu”  
 1 faptă de ”ultraj contra bunelor 

moravuri”, 
 1 faptă de ”abuz în serviciu” 

 în comparație cu semestrul II al anului școlar 2020-2021, când au fost sesizate 7 fapte de ”lovirea 
sau alte violențe”, 4 fapte de ”furt”, 1 faptă de ”amenințare”, 1 faptă de ”purtare abuzivă”, 1 faptă de 
”agresiune sexuală”, 1 faptă de ”tâlhărie”. 
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 Din perspectiva categoriilor de victime ale infracțiunilor sesizate, putem identifica o pondere 
ridicată a victimelor din rândul elevilor, respectiv: 

 34 de victime-elevi raportat la un număr de 58 de infracțiuni comise în semestrul II al anului 
școlar 2021-2022 (13 victime-elevi raportat la 15 de infracțiuni în semestrul II al anului școlar 
2020-2021); 

 de asemenea, în perioada analizată au existat 2 victime cadre didactice, 1 victimă aparținător și 
6 victime aparținând altor categorii. 

 
 În ceea ce privește autorii infracțiunilor, în perioada analizată au fost identificați: 

 29 de autori elevi (spre deosebire de semestrul II al anului școlar 2020-2021 când au fost 
identificați 8 autori elevi, raportat la 15 infracțiuni) 

 8 autori cadre didactice  
 7 autori aparținând altor categorii 

 
III. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE BIROUL SIGURANȚĂ ȘCOLARĂ 

 
 În perioada de referință, în zona unităților de învățământ, s-a înregistrat o medie zilnică de 134 
cadre de poliție, dintre care: 34 polițiști în mediul urban și 100 polițiști în mediul rural, iar efectivele 
de jandarmi au asigurat o medie zilnică de 14 lucrători pentru cele 9 unități de învățământ date în 
responsabilitate. La aceste efective se adaugă și 18 polițiști locali din cadrul Polițiilor locale Botoșani și 
Dorohoi care au desfășurat activități circumscrise PTCA în zona celor 9 unități date în responsabilitate. 

∗∗∗ 
 Efectivele Biroului Siguranță Școlară au desfășurat 106 întâlniri, atât cu reprezentanții 
unităților de învățământ, cât și cu reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, având ca scop 
principal identificarea soluțiilor optime și desfășurarea unor activități specifice creșterii siguranței în 
unitățile de învățământ.  
 Având în vedere faptele penale comise în semestrul II al anului școlar 2021-2022 în incinta/zona 
adiacentă unităților de învățământ, au fost întocmite analizele de caz pentru fiecare faptă penală 
sesizată. 

∗∗∗ 
 La nivelul biroului a fost implementat Proiectul pentru reducerea violenței fizice și psihologice în 
unitățile de învățământ preuniversitar elaborat în luna ianuarie 2022 de către Inspectoratul General al 
Poliției Române–Direcția Siguranță Școlară, având ca scop eficientizarea modului de acțiune în domeniul 
prevenirii violenței fizice și psihologice (bullying) care se manifestă în unitățile de învățământ, activitățile 
aferente Proiectului fiind desfășurate pe perioada semestrului II al anului școlar 2021 – 2022. 
 În considerarea prevederilor Proiectului și respectiv în urma unei ședințe cu reprezentanții 
Inspectoratului Școlar Județean Botoșani și a analizării situației statistice a infracțiunilor comise în 
incinta/zona adiacentă unităților de învățământ, au fost desemnate 4 unități de învățământ în vederea 
implementării, din municipiile Botoșani și Dorohoi, respectiv orașul Bucecea. 
 În unitățile de învățământ desemnate să facă parte din Proiect, au fost desfășurate: 
 câte 3 întâlniri cu Grupurile de acțiune antibullying și Comisiile pentru prevenirea și 

eliminarea violenței, fiind realizate instruiri ale membrilor; au fost abordate subiecte referitoare 
la prevederile OMEC nr. 4343/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor art. 7 alin 1, art 56 și ale pct. 6 din anexa la Legea Educației Naționale nr. 1/2011, 
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privind violența psihologică-bullying, atribuțiile legale ale cadrelor didactice în domeniul 
prevenirii violenței precum și conduita ce trebuie adoptată în mediul școlar pentru a nu pune în 
pericol siguranța și integritatea fizică și psihică a elevilor.  

 5 ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către polițiștii de siguranță școlară, fiind 
abordate măsurile care pot fi luate de cadrele didactice în vederea asigurării securității și 
siguranței în unitatea de învățământ, cunoașterea semnelor evocatoare de violență asupra unui 
minor, necesitatea unei supravegheri mai atente a elevilor pe timpul pauzei dintre orele de curs, 
importanța consilierii psihologice a elevilor identificați în situații de risc. 

 4 întâlniri cu cadrele didactice responsabile cu asigurarea serviciului pe școală și cu 
personalul responsabil cu paza unității de învățământ, aceștia fiind instruiți cu privire la 
măsurile de asigurare a pazei și securității elevilor, fiind pus accent pe necesitatea respectării cu 
strictețe a condițiilor de acces în unitate. De asemenea, s-a recomandat să fie acordată o atenție 
sporită elevilor în pauzele dintre orele de curs, intensificarea activităților de patrulare în 
perimetrul unității de învățământ, în vederea identificării și contracarării unor eventuale cazuri de 
violență/bullying. 

 câte 2 activități preventiv-educative la fiecare clasă de gimnaziu, fiind desfășurate în total 89 
de activități cu 2.122 elevi beneficiari. În cadrul activităților, au fost abordate aspecte referitoare 
la fenomenul de bullying din școli, consecințele juridice al faptelor penale, precum și modalități 
de reacție în cazul unei agresiuni. De asemenea, au fost aplicate elevilor chestionare pentru 
identificarea faptelor comise cu violență/a cazurilor de bullying din unitățile de învățământ, iar pe 
baza rezultatelor chestionarelor au fost întocmite analize pentru fiecare unitate de învățământ 
participantă, fiind extrase concluzii referitoare la fenomenul de violență și bullying din școli și 
trasate măsuri și recomandări în vederea reducerii numărului de cazuri de violență/bullying.  
 

∗∗∗ 
 

Circumscris prevenirii victimizării elevilor, polițiștii Biroului Siguranță Școlară au desfășurat 
activități conexe și în cadrul campaniilor: 
 ”Acum Știi!”– pe linia prevenirii violenței și a bullying-ului în unitățile de învățământ (18 

activități preventiv-educative, cu 616 elevi beneficiari); 
- ”Siguranță rutieră de nota 10” (2 activități preventiv-educative pe linia siguranței rutiere, fiind 

instruiți 221 de elevi cu privire la regulile de circulație care trebuie respectate); 
 
 De asemenea, în cooperare cu lucrători din cadrul structurii teritoriale a Agenției Naționale 
Antidrog, au fost desfășurate 12 activități de prevenire a traficului/consumului ilicit de droguri sau 
alte substanțe pshihoactive interzise, fiind instruiți 326 elevi și 29 cadre didactice. 
 

∗∗∗ 
 

În perioada supusă analizei, au continuat de asemenea activitățile în unitățile de învățământ de pe 
raza județului Botoșani în scopul verificării modul de punere în aplicare a prevederilor Legii 333/2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și ale HG 301/2012 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 333/2003.  
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Totodată, au fost desfășurate activitățile din competență, pentru punerea în aplicare a planurilor de 
măsuri privind adaptarea măsurilor specifice din competență în contextul desfășurării Examenului de 
Evaluare Națională și a Examenului de Bacalaureat. 

 
IV. MODUL DE ASIGURARE CU SISTEME DE SECURITATE A 

UNITĂȚILOR DE ÎNVATAMANT conform prevederilor Legii 333/2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și ale 
HG. 301/2012. 

 
Potrivit evaluării unităţilor de învăţământ pe linia sistemelor de securitate, în prezent, situaţia se 

prezintă astfel: 
• În ceea ce privește întocmirea rapoartelor de analiză a riscului la securitate fizică, se 

constată că pentru 381 de unități din totalul de 479 au fost întocmite analizele de risc la 
securitate fizică, în timp ce 98 unități nu au analiza de risc întocmită. 
 

 
 

• Din totalul de 479 de unități de învățământ, un număr de 278 de unități sunt dotate cu 
sisteme de supraveghere video,în timp ce 201 unități de învățământ nu beneficiază de 
sisteme de televiziune cu circuit închis instalate sau sistemele existente sunt nefuncționale. 
 

 
• A fost identificat un deficit în ceea ce privește instalarea sistemelor antiefracție în școli, 

fiind constatat faptul că un număr de 334 din totalul de 478 de unități de învățământ nu 
beneficiază de sistem antiefracție și doar 131 dintre acestea îl au instalat, iar 14 sunt în curs 
de instalare.  
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• De asemenea, din totalul de 479 de unități de învățământ, 97 beneficiază de sistem de 
control acces, 3 sunt în curs de instalare, iar 379 nu au instalat sistem de control acces. 
 

 
 

• În ceea ce privește asigurarea pazei în unitățile de învățământ, menționăm faptul că 87 de 
școli sunt asigurate cu pază proprie.Cele 87 de unități de învățământ sunt asigurate cu pază, 
în baza planurilor de pază aprobate de către poliție, fiind angajat personal calificat 
profesional pentru meseria de agent de securitate, atestat de poliție în condițiile legii.  
 

 
 

Menționăm faptul că în baza Planului de acțiune cu nr. 149.871/15.11.2021, efectivele Biroului 
Siguranță Școlară desfășoară activități de control în unitățile de învățământ de pe raza județului Botoșani, 
fiind verificat modul de punere în aplicare a prevederilor Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și ale HG 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice 
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