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În anul 2018, pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor
şi personalului didactic au acţionat zilnic, în medie, 129 forţe de
ordine (poliţie, jandarmerie şi poliţie locală), ponderea fiind deţinută
de către poliţie cu o medie de 90 poliţişti. De asemenea, pentru
asigurarea prezenţei unor elemente din dispozitivele de siguranţă
publică pe timpul afluirii şi defluirii elevilor la/ de la cursuri 17
unităţi şcolare au fost repartizate în responsabilitate structurilor de
jandarmi şi 11 structurilor de poliţie locală.

Totodată, s-a acţionat pentru asigurarea unui climat de ordine
şi siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de
învăţământ preuniversitar şi pentru prevenirea şi combaterea
delincvenţei juvenile în rândul elevilor, sens în care au fost organizate
437 acţiuni pentru prevenirea absenteismului şcolar, 681 acţiuni
pentru respectarea regimului circulaţiei rutiere şi 577 acţiuni pentru
prevenirea şi combaterea altor genuri de fapte de natură penală sau
contravenţională ce pot fi comise în incinta sau zona adiacentă
unităţilor de învăţământ preuniversitar şi pentru asigurarea condiţiilor
de dezvoltare fizică şi normală a elevilor.

S-a participat la 625 şedinţe cu cadrele didactice sau părinţii,
au fost desfăşurate 1031 activităţi în cadrul orelor de curs.



PROGRAME	ȘI	CAMPANII	PENTRU	
PREVENIREA	DELINCVENȚEI	
JUVENILE	ȘI	VICTIMIZĂRII	

MINORILOR	DERULATE	ÎN	2018
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj a derulat, pe linia prevenirii

delincvenței juvenile și victimizării minorilor, următoarele programe și
campanii:
- Programul de	prevenire	a	delincvenţei	juvenile	şi	victimizării	

minorilor.
- Planului	de	măsuri „VACANŢA	ÎN	SIGURANŢĂ”.
- Campania	“100	de	zile	de	mesaje	preventive”
- Campania	“Prioritatea	de	trecere	‐ un	drept	care	te	obligă”.
- Programul		”Școala	Siguranței	Tedi”.
- Concursului	„Cetăţenia	digitală.	Drepturi	şi	responsabilităţi	pe	internet	

privind	datele		personale”.	



ACTIVITĂȚI	DESFĂȘURATE
În perioada de referinţă au fost organizate 687 activităţi

informativ - preventive, astfel:
- 553 activităţi informativ – preventive la unităţile de învăţământ,

întâlniri, dezbateri cu tematică specifică pentru elevi;
- 42 activități informativ-preventive în cadrul Programului ”Școala

Siguranței Tedi”;
- 49 activităţi în cadrul Concursului „Cetăţenia digitală. Drepturi

şi responsabilităţi pe internet privind datele personale”;
- 43 activități informativ-preventive în cadrul Planului de măsuri

„VACANTA IN SIGURANTA”(din care 19 în colaborare cu
Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” în Parcul Central din mun. Tg-
Jiu).

- În cadrul “Campaniei 100 de zile de mesaje preventive” au fost
postate pe site-ul IPJ Gorj recomandări pe linia prevenirii
delincvenței juvenile și victimizării minorilor.

- În cadrul Campaniei “Prioritatea de trecere un drept care te
obligă” au fost realizate marcaje cu mesaje preventive la trecerile
de pietoni din zona unităților școlare de pe raza municipiului Târgu
Jiu, orașelor Târgu Cărbunești și Bumbești Jiu și comunei
Drăguțești.
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În cadrul acestor programe/campanii/planuri de măsuri
au fost organizate întâlniri şi dezbateri cu elevii, şedinţe cu
părinţii, cu consilierii şcolari şi consilierii psihologici, conducerea
şi cadrele didactice în cadrul unităţilor de învăţământ
preuniversitar, întâlniri cu beneficiarii caselor de tip familial și
centrelor maternale din Municipiul Tg - Jiu și din județ,
beneficiarii activităţilor fiind peste 33.100 de elevi, părinții
acestora și cadrele didactice.

A fost dezbătută problematica siguranţei personale şi a
conduitei preventive, comportamentul elevilor, au fost prezentate
prevederile legale privind răspunderea penală a minorului,
condiţiile răspunderii penale şi consecinţele săvârşirii de
infracţiuni, siguranţa rutieră, dispariţiile de minori, prevenirea
absenteismului și a abandonului școlar, consecinţele traficului şi
consumului de droguri şi substanţe etnobotanice, precum şi
aspecte referitoare la traficul de persoane şi violenţa in şcoală.

Cu această ocazie au fost prezentate materiale în
format power-point cu teme specifice, au fost efectuate proiecţii
de spoturi preventive, prezentate filme, distribuite pliante cu
informații și recomandări, prelucrare cazuri în care au fost
implicaţi elevii ca autori sau victime ale unor fapte penale.



6

Lansarea Programului de prevenire a delincvenței
juvenile si victimizării minorului a avut loc la Colegiului
Național ”Tudor Arghezi” din orașul Tg-Cărbunești în prezența
elevilor si cadrelor didactice .

Cu această ocazie au fost adresate recomandări cu
privire la comportamentul pe care trebuie să îl adopte elevii, în
vederea reducerii riscului victimal si pentru evitarea implicării
acestora în evenimente negative. Totodată, au fost purtate discuții
cu conducerea unității de învățământ cu privire la absenteismul si
abandonul școlar şi prevenirea evenimetelor în școală.
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În colaborare cu AUTORITATEA TERITORIALĂ DE
ORDINE PUBLICĂ GORJ, a fost organizată o activitate pe
linia prevenirii consumului și traficului de droguri, a
delincvenței juvenile, traficului de persoane, victimizării în
mediul online, accidentelor de circulație și infracțiunilor
contra patrimoniului, la Colegiul Național ”Spiru Haret” Tg-
Jiu, constând în purtarea de discuții cu reprezentanții liceelor din
județ - elevi și cadre didactice, prezentarea unor materiale audio –
video, distribuirea de flyere și adresarea de recomandări pentru
prevenirea victimizării acestora.
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A fost desfăşurată o activitate informativ preventivă cu
copii de etnie romă ce domiciliază în cartierul Meteor din municipiul
Tg-Jiu, elevi ai Şcolii Gimnaziale Voievod Litovoi, la sediul Uniunii
Romilor Creştini din România.

A fost pusă în discuţie problematica abandonului şcolar,
pericolul la care tinerii se expun atunci când „leagă” prietenii cu
persoane cunoscute pe reţelele de socializare, dar şi aspecte
referitoare la circulaţia pe drumurile publice şi protejarea bunurilor
personale. La finalul activităţilor au fost distribuite elevilor prezenţi
81 pachete cu rechizite şcolare, orare şi flyere cu recomandări
preventive.
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În cadrul Planului de măsuri “Vacanță în siguranță”, pe
linia prevenirii delincvenței juvenile și a victimizării minorilor
au fost desfășurate activități informativ-preventive la taberele
școlare din comuna Săcelu și orașul Tismana, la Tabăra
Cercetașii României din Bumbești Jiu, precum și în parcurile
din municipiul Târgu Jiu, fiind purtate discuții cu elevii și cadrele
didactice, adresarea de recomandări pentru prevenirea comiterii
unor fapte antisociale şi a victimizării acestora.
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De asemenea, în coloborare cu Biblioteca Judeţeană
Christian Tell Tg.Jiu au fost desfăşurate activităţi informativ –
preventive în cadrul Proiectului „Biblioteca din parc”, organizat
în Parcul Central din municipiul Tg.Jiu, ocazie cu care au fost
purtate discuții cu elevii prezenţi şi au fost adresate recomandări
pentru prevenirea comiterii unor fapte antisociale şi a victimizării
acestora.
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În cadrul Campaniei de educaţie rutieră „Verde la
educaţie pentru circulaţie” derulată de Poliţia Română în
colaborare cu magazinele LIDL au fost organizate activităţi în
municipiile Tg.Jiu şi Motru. Activitatea a debutat printr-o secţiune
teoretică, în care copii participanţi au aflat informaţii legate de
indicatoarele rutiere, după care au fost invitaţi să pună în practică
cele învăţate pe covorul rutier amplasat în incinta parcărilor
magazinelor LIDL. Cu această ocazie au fost aprofundate
cunoştinţele privind circulaţia pe drumurile publice de către copii,
cunoaşterea semnificaţiei indicatoarelor rutiere, respectarea
regulilor de circulaţie, pregătirea antivictimală a minorilor în
vederea adoptării unui comportament preventiv.
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A fost organizat un concurs de educație rutieră, respectiv
îndemânare pe biciclete, în colaborare cu Inspectoratul Școlar
Județean Gorj, desfăşurat în zona străzii Victoria pietonală - sector
amfiteatru Tg-Jiu. La activitate au participat elevi de gimnaziu din
cadrul unităților de învățământ din mun. Tg-Jiu, care au avut de
parcurs cu bicicletele un traseu complex, ulterior fiind premiați cu
medalii, diplome precum și cu materiale cu caracter preventiv.
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În cadrul Programului extracurricular ”Școala Altfel”,
lucrătorii Biroului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, Serviciului
Criminalistic, Serviciului Rutier şi Serviciului pentru Acţiuni Speciale,
au desfăşurat activităţi cu elevii si cadrele didactice din cadrul mai
multor unități de învățământ din municipiul Târgu-Jiu și din județ.
Activitățile au constat în distribuirea de pliante cu informații privind
siguranța rutieră, prezentarea autospecialelor din dotarea poliţiei,
efectuarea de exerciții demonstrative de către câinii de serviciu,
precum și discuţii cu cei prezenţi pentru prevenirea implicării acestora
în evenimente negative.
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A fost organizată Caravana Prevenirii Criminalității –
activitate la care au participat lucrătorii din cadrul Biroului de
Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, Serviciului Criminalistic,
Serviciului Rutier, Serviciului pentru Acţiuni Speciale. Activitățile
au constat în distribuirea de pliante cu recomandări preventive,
discuţii şi dezbateri cu elevii pe diferite teme, prezentarea
autospecialelor din dotare, efectuarea de exerciții demonstrative
de către câinii de serviciu, la licee şi scoli din municipiul Tg,Jiu,
dar şi din judeţ.
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Au fost desfășurate activități în Piața Prefecturii din
municipiul Tg-Jiu pentru marcarea „Zilei Poliţiei Române”, la
care au participat elevii unităţilor şcolare de pe raza localităţii, fiind
prezentate autospeciale din dotarea poliţiei, efectuate exerciții
demonstrative cu câinii de serviciu şi purtate discuţii cu elevii
pentru prevenirea implicării în fapte de natură penală sau
contravenţională.

Totodată au fost prezentate picturi cu tema ”Centenarul
Marii Uniri” , lucrările fiind realizate de elevii Liceului Teologic Tg-
Jiu.
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În cadrul Campaniei de prevenire a accidentelor rutiere
în rândul pietonilor „PRIORITATEA DE TRECERE – UN DREPT
CARE TE OBLIGĂ” au fost realizate marcaje cu mesaje
preventive la trecerile de pietoni din zona unităţilor şcolare de pe
raza municipiului Tg-Jiu, oraşelor Tg. Cărbuneşti şi Bumbeşti Jiu şi
comunei Drăguţeşti,
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În colaborare cu Administraţia Finanţelor Publice Gorj a
fost desfășurată o activitate la Complexul de servicii
comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg.Jiu, pe linia
prevenirii delincvenței juvenile și victimizării minorilor, ocazie
cu care, pe lângă recomandările preventive ce au vizat siguranţa
personală şi modul de folosire a materialelor pirotehnice, au fost
oferite cadouri specifice sărbătorilor de iarnă şi articole de
îmbrăcăminte şi încălţăminte.
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Pentru marcarea Centenarului Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918, în colaborare cu Serviciul Judeţean Gorj al
Arhivelor Naţionale şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, a fost
realizat un film documentar „ROMÂNIA MARE – DE LA IDEAL
LA REALITATE”, ce a fost prezentat în unităţile şcolare de pe
raza judeţului Gorj, cu ocazia activităţilor desfăşurate.
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