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PLAN DE MĂSURI PRIVIND SIGURANȚA ELEVILOR ÎN 
ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ ,,GEORGE COȘBUC” – COȘBUC 
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

 
 Siguranța elevilor și a personalului didactic în incinta unităților de învățământ 
preuniversitar și în zona adiacentă acestora constituie una dintre premisele realizării unui 
învățământ de calitate, prin care să se valorifice la maximum capacitățile de care dispun 
elevii, iar siguranța minorilor și prevenirea comportamentelor infracționale în rândul acestora 
constituie o prioritate pentru fiecare dintre noi și implicit pentru conducerea școlii. 

 În acest sens, conducerea Școlii Gimnaziale ,,G. Coșbuc” - COȘBUC, Consiliu de 
administrație și Consiliul profesoral al școlii, în baza: 

 -Planului Național Comun de Acțiune-cadru pentru creșterea gradului de 
siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta 
și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar; 

- Planului Teritorial Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a 
elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele 
adiacente unităților de învățământ preuniversitar Nr. 16454 din 23.08.2021, stabilește 
următoarele direcții de acțiune și măsurile ce se impun în acest sens:  

 
1. Se încheie un protocol de colaborare între Postul de Poliţie Comunal Coșbuc, cu 

sediul în Coșbuc, Strada Principală, nr. 462, şi Şcoala Gimnazială ,,G. Coșbuc” - 
COȘBUC, cu sediul în comuna Coșbuc, str. Principală nr.243, judeţul Bistrița-Năsăud. 

Având în vedere activităţile comune desfăşurate de către cele două instituţii pe linia 
prevenirii şi combaterii violenţei în mediul şcolar şi a faptelor antisociale comise de minori, 
prevenirea victimizării celor care fac parte din această categorie socială, pentru eficientizarea 
activităţilor se impune incheierea unui plan de cooperare, având în vedere prevederile 
Ordinului comun al M.A.I. – M.E.C.T.S. nr. 349/20.11.2002 (5016/16.11.2002)C, 
Regulamentului Cadru privind activităţile de ordine publică şi creşterea siguranţei civice al 
şcolii şi Legea nr. 272/21.06.2004 privind protectia şi promovarea drepturilor copilului, 
precum și alte legi în vigoare. 

 
1. SCOP 
Desfăşurarea de activităţi comune pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul 

şcolar, pentru prevenirea victimizării elevilor şi prevenirea săvârşirii de infracţiuni şi 
contravenţii. 
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2. OBIECTIVE 
- prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură ce se pot exercita 

asupra elevilor sau personalului didactic; 
- prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură ce se pot manifesta 

între elevi, în relaţiile dintre elevi şi cadrele didactice cât şi a formelor de violenţă 
manifestate de părinţi în şcoală; 

- prevenirea faptelor antisociale comise de minori; 
- prevenirea victimizării acestei categorii sociale; 
- participarea la lecţii deschise, prelegeri, seminarii, ateliere de lucru, ore de consiliere şi 

orientare, ocazii cu care vor fi prezentate unele teme educative; 
- prevenirea consumului de tutun, alcool şi a traficului illicit de droguri; 
- formarea unei concepţii sănătoase despre familie, şcoală şi societate; 
- prezentarea instituţiilor sociale, a legislaţiei şi a unui mod normal de comportare în 

societate. 
3. GRUPURI ŢINTĂ 

A. Preșcolarii și elevii claselor primare și gimnaziale din cadrul instituţiei de învăţământ; 
B. Părinţii acestor elevi şi în special părinţii elevilor cu probleme; 
C. Cadrele didactice ale unităţii de învăţământ,  în special profesorii diriginţi şi conducerea 
şcolii. 

 
4. OBLIGAŢII CE REVIN PĂRŢILOR 
 
A. POLIŢIA 

- să ţină permanent legătura cu conducerea unităţii de învăţământ şi responsabilul Comisiei 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar; 

- să participe la orele de consiliere şi orientare şi la şedinţele cu părinţii şi să prezinte 
materiale cu caracter preventive educativ; 

- să intervină la solicitarea factorilor de decizie; 
- să ia măsurile legate faţă de cei care încalcă normele de convieţuire socială; 
- să consilieze potenţialele victime din rândul elevilor; 
- să consilieze elevii cu comportament deviant, datorită anturajului sau mediului familial, şi 

elevii predispuşi la abandonul scolar; 
- să constituie grupe de sprijin formate din cadre didactice şi elevi din anul terminal; 
- să instruiască elevii în vederea sesizării oricăror fapte de natură să aducă atingere 

normelor de convieţuire socială. 
 
B. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

- să sesizeze de îndată poliţiştii de proximitate cu privire la abaterile comise de elevi; 
- să informeze poliţia cu privire la săvârşirea unor fapte de natură penală, contravenţională 

sau intenţia de săvârşire a unor asemenea fapte de către elevi sau de catre elevi împreună 
cu persoane din afara unităţii de învăţământ; 

- să nu tolereze actele de indisciplină, comportamentul indecent faţă de personalul didactic 
şi nedidactic şi faţă de colegi şi să sesizeze instituţiile abilitate, în funcţie de natura 
acestor acte sau să ia măsuri proprii, conform competenţelor conferite de lege; 
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-  organizarea de întâlniri cu elevii, participări la orele de consiliere şi orientare unde se vor 
susţine de către poliţiştii de proximitate teme preventive; 

 
5. ALTE PREVEDERI 
Locul de desfăşurare a activităţilor va fi în general la sediul unităţii de învăţământ. 

Se vor întocmi pliante şi broşuri educative, cu sprijinul ambelor instituţii. 
Activităţile se vor desfăşura lunar sau ori de câte ori este necesar. 

Din partea Postului de Poliţie Coșbuc, de îndeplinirea prezentului Plan de Cooperare 
vor răspunde poliţiştii de proximitate în a căror zonă de competenţă se află unitatea de 
învăţământ : 

- Ag. Şef principal  Pop Gavrilă; 
- Ag. Roș Ramona. 

Din partea unităţii de învăţământ răspunderea revine conducerii şcolii reprezentată de 
director prof. Cira Ștefan-Marian şi prof. înv. primar Pavelea Maria Petruța, responsabilul 
Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar. La activităţi vor 
participa profesorii diriginţi şi învăţătorii. 

Durata planului de cooperare va fi până la încheierea anului şcolar 2021-2022, 
începând de la semnarea de către ambele părţi. 

 
 
Prezentul plan va fi completat ori de cate ori este nevoie, putând fi reînnoit de comun 

acord, fiind întocmit în două exemplare, respectiv câte unul pentru fiecare din cele două părţi 
semnatare. 

 
 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,G.COȘBUC”                      POSTUL DE POLIȚIE COȘBUC 
DIRECTOR                                                                       Ag. Șef principal, 
Prof. CIRA ȘTEFAN-MARIAN                                       POP GAVRILĂ 
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