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Violenţa în şcoală şi pe stradă este o realitate pe

care nu o putem nega şi nici neglija. Lucrul cel mai

important este să găsim metode eficiente de combatere a

violenţei pentru stoparea şi ţinerea sub control a acestui

fenomen.

Poliţia Locală Sector 2 desfăşoară o serie de activităţi în

cadrul proiectelor derulate, pentru crearea climatului de

siguranţă publică şi şcolară în unităţile de învăţământ

monitorizate.

Pe raza Sectorului 2 sunt 83 de unități de
învățământ din care:

-21 grădinițe
-29 școli gimnaziale
-33 licee
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ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN 

ANUL ȘCOLAR 2015 - 2016
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Proiect „Polițiști locali voluntari – viitorul
siguranței în școli”

Desfășurat în de 21 instituții de învățământ, are ca scop asigurarea

unui spaţiu de securiate în unităţile de învăţământ, prin creşterea gradului

de responsabilizare şi implicare a poliţiştilor locali, elevilor, cadrelor

didactice şi părinţilor.

Obiectivele comune urmărite sunt:

• Implicarea tinerilor în creşterea nivelului de siguranţă în şcoli

• Apropierea între Poliţia Locală Sector 2 şi adolescenţi;

• Educarea civică şi juridică a adolescenţilor;

• Organizarea unor echipe operative cu rol preventiv, formate din elevi

voluntari şi profesori coordonatori;

• Recrutarea voluntarilor, organizarea trainingurilor de formare şi

desfăşurare a activităţilor de voluntariat

Parteneri : - Poliţia Locală Sector 2

- Inspectoratul Şcolar Sector 2

- Agenţia NaţionalăAntidrog

Elevi implicaţi în proiect: 186
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Proiect „Politist pentru o zi”

Vizează reducerea şomajului şi creşterea şanselor de incluziune 

socială a tinerilor peste 18 ani, prin schimbul de informaţii şi bune 

practici cu Poliţia Locală Sector 2.

Prin acest proiect Poliţia Locală urmăreşte:

Implicarea elevilor în activităţile extracurriculare, ca modalitate de a 

învăţa ce înseamnă munca în echipă, de a identifica abilităţi şi 

aptitudini pentru meseria de poliţist;

Organizarea unor echipe operative, formate din elevi şi agenţi de 

poliţie locală, pentru a participa la misiuni de ordine publică;

Punerea în concordanţă a personalităţilor elevilor cu potenţialul lor 

şi cu cerinţele profesiei de poliţist.

Parteneri : - Poliţia Locală Sector 2

- Inspectoratul Şcolar Sector 2

Elevi implicaţi în proiect: 25
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CAMPANII  DE INFORMARE 

1. Campanie de informare „Prevenirea consumului de droguri și a violenței în

locuințele sociale” desfășurată în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog și

DGASPC Sector 2, privind prevenirea consumului de droguri și a traficului de

persoane pe internet cu elevii Centrului de primiri urgențe „Cireșarii”,

Centrului de zi „ Mihail și Gavril”, Casa din tei și Centrului de zi J.L. Calderon

- 110 copii instituționalizați.

2. Campanie de informare și prevenire „O zi fără accidente rutiere în

România”, în calitate de partener al Asociației Victimelor Accidentelor de

Circulație, Federația Română a Foștilor Deținuti Politici și Luptători

Anticomuniști și Școala Gimnazială nr. 51. 50 de elevi, însoțiți de polițistii

locali din cadrul Serviciului Circulație și voluntari ai asociației, au distribuit

conducătorilor auto și pietonilor din trafic 5000 de pliante si fly-ere cu mesaje

preventive.

3. Poliția Locală Sector 2, în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog și cei

186 de polițiști locali voluntari, înscriși în Proiectul „ Polițistii Locali Voluntari

– viitorul siguranței în școli”, au derulat Campania de informare privind

importanța voluntariatului în România, beneficiile voluntariatului și

promovarea voluntariatului în rândul tinerilor ca alternativă de petrecere a

timpului liber într-un mod sănătos. S-au diseminat 500 de pliante și flyere, în

zonele aglomerate din Sectorul 2 și în proximitatea unităților de învățământ.
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PROGRAME DE DE PREVENIRE A 

VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ, NORME DE 

CONDUITĂ ȘI COMPORTAMENT

Realizare și participare Program de prevenire a violenței în

școală, norme de conduită și comportament desfășurat în

conformitate cu Planul de măsuri aprobat, ce vizează învățarea

de către elevi a unor comportamente care să-i ajute să

gestioneze situațiile în care se confruntă cu comportamentele

agresive ale celorlalți. Scopul întâlnirilor a fost acela de a

informa tinerii cum să se protejeze în fața violenței și a urmărilor

acesteia, precum și însușirea unor cunoștințe juridice cu privire

la lege, contravenție, infracțiune, răspunderea penală și

sancțiunile aplicate minorilor.

Parteneri- Inspectoratul Școlar Sector 2, Liceul Teoretic

Mihail Sadoveanu, Școala Gimnazială nr 51, Asociația

Fluens, Colegiul Tehnic Traian, Școala Generală nr. 52

Elevii și copii instituționalizați în centre – 915 elevi
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PROGRAME DE EDUCAȚIE CIVICĂ 

RUTIERĂ

1. Realizare și participare Program de prevenire, derulat în unitățile de

învățământ preuniversitar aflate în raza de competență, conform Planului de

măsuri aprobat, privind învăţarea de către elevi a

comportamentamentelor în trafic, conștientizarea asupra

consecințelor accidentelor rutiere, reducerea numărului de accidente

în care sunt implicații elevi, recunoașterea semnelor de circulație și

importanța respectării lor.

Parteneri - Inspectoratul Școlar Sector 2, Liceul Teoretic Mihail

Sadoveanu, Școala Gimnazială 3, Școala Gimnazială nr 51, Grădinița

Suflet de copil, Colegiul Tehnic Traian, Școala Generală nr. 52.

Elevi – 770 elevi.

2. Ore de educație juridică, în baza parteneriatului încheiat cu Asociația

Prietenia, având ca scop prevenirea și combaterea faptelor antisociale, în

centru și în proximitatea acestuia, creșterea gradului de siguranță al

persoanelor asistate, prevenirea și combaterea delicvenței în rândul

adulților, prevenirea consumului de alcool, tutun si droguri ilicite, educație

civică și juridică și atitudinea lor față de lege ,cu tinerii și adulții asistați în

cetru, care suferă de afecțiuni mentale severe și profunde, deficiențe

neuromotorii și associate – 40 tineri instituționalizați.
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PARTENERIATE

1. Participare Proiect „Turul meseriilor – Vreau să fiu polițist!” desfasurat cu

27 de elevi ai clasei pregătitoare A, din cadrul Școlii Gimnaziale Ferdinand I unde

polițistii locali le-au prezentat elevilor echipamentul și armamentul din dotare,

atribuțiilă polițistilor locali, au simulat intervenția pentru prinderea și încătușarea

unui infractor și le-au vorbit despre provocările și satisfacțiile muncii de polițist

local.

2. Proiect „Vreau sa fiu politist!” 50 de elevi ai Școlii gimnaziale nr. 51 au

vizitat sediul Poliției Locale Sector 2, Serviciile de Monitorizare si Supraveghere

video și expoziția organizată cu echipament și tehnică de luptă.

3. Organizarea de evenimente în Săptămâna altfel, cu 130 de elevi ai Școlii

Gimnaziale Ferdinand I, Școlii Gimnaziale nr. 165 și ai Colegiului A.D. Xenopol.

4. Proiect „Copii spun NU violenței”, organizat de Școala Generală nr. 31, cu

300 de elevi.

5. Exercițiu de simulare a unui incendiu la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, în

luna noiembrie, în parteneriat cu ISU București – Ilfov, la care au participat 465 de

elevi.

6. Campania „Prea rebel să fii condus!”, în parteneriat cu Agenția Națională

Antidrog, având ca scop prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de

droguri și sesizarea încălcării legislației în domeniu – 200 elevi.
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PROIECTE DE EDUCAȚIE 

ECOLOGICĂ

1. Realizare și participare, în parteneriat cu ECO-X SA a

Proiectului „Mărțisorul verde”-Editia a II-a. 30 de elevi ai

clasei pregatitoare A, ai Școlii generale Ferdinand I, au realizat

mărțisoare, din materiale reciclabile, selectate acasă.În cadrul

aceluiași proiect am avut în vizită și 20 de copii din Centrul Pilot

de Protecție pentru Copilul Victimă a Traficului de Ființe Umane "

GAVROCHE ".

2. Proiectul „Reciclăm și ne relaxăm în natură”, ca un răspuns

la nevoia populației de a trăi într-un mediu mai sănătos și

necesitatea de a-l proteja pentru generațiile viitoare, desfășurat

în parteneriat cu Eco-X și 40 de elevi ai Colegiului Național

Dimitrie Cantemir.
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CONCLUZII

Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, Poliţia Locală Sector 2

a monitorizat cele 15 unităţi de învăţământ pe care le are în

responsabilitate, pe timpul afluirii/ defluirii elevilor la / de la orele de curs

și a păstrat legătura cu directorii unităților de învățământ, neavând

posibilitatea de a le asigura paza permanent, având în vedere situația

resurselor umane.

Acţiunile de monitorizare au ca scop protejarea elevilor şi a

personalului didactic la finalul cursurilor, interzicerea consumului de

substanţe etnobotanice şi băuturi alcoolice în zona unităţilor de

învăţământ, identificarea şi aplicarea măsurilor legale privind tulburarea

liniştii şi ordinii publice.

Monitorizarea fenomenului de violenţă va oferi un indicator măsurabil

al evoluţiei acestui fenomen şi va defini direcţiile principale de acţiune

ulterioară pentru creşterea gradului de siguranţă în şcoală.

În anul școlar 2015-2016, pe raza Sectorului 2, polițiștii locali au

aplicat în zona unităților de învățămănt următoarele sancțiuni:

- Legea 61/1991- 2 sancțiuni;

- O.U.G. 195/2002- 74 sancțiuni;

- H.G. 128/1994 – 4 sancțiuni.
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