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I. CONTEXT GENERAL 

Violenţa în unităţile de învăţământ reprezintă un fenomen de actualitate, prezent în preocupările instituţiilor cu atribuţii în domeniu, dar şi pe 
agenda mass-media sau a societăţii civile. 

În ceea ce priveşte statisticile realizate la nivelul Poliţie Române, referitoare la infracţionalitatea sesizată în unităţile de învăţământ, se 
conturează o uşoară tendinţă descendentă a totalului infracţiunilor sesizate în şcoli în ultimii ani, în paralel cu o uşoară creştere a ponderii 
infracţionalităţi lor comise cu violenţă, raportat la totatlul infracţiunilor sesizate la unităţile de învăţământ de-a lungul perioadei analizate. 

Ponderea cea mai mare în totalul violenţelor înregistrate în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ este reprezentată de loviri şi alte 
violenţe. Acestea reprezintă între 88% şi 94 % din totalul infracţiunilor cu violenţă înregistrate în unităţile de învăţământ în ultimii patru ani, 
semnificative fiind vătămările corporale din culpă. 

Cele mai multe infracţiuni sunt consecinţele unor conflicte spontane între colegi, care degenerează în acte de violenţă fizică, remarcându-se o 
tendinţă de creştere a violenţelor rezultate în urma unor situaţii de tip bullying în care elevii erau implicaţi şi care au ajuns să degenereze pe fondul 
unei lipse de intervenţie sau a unei intervenţii ineficiente a parţilor responsabile în domeniu. 

Astfel, se conturează necesitate orientării activităţilor educativ-informative cu precădere către acest domeniu, prevenirea infracţiunilor comise 
cu violenţă presupunând intervenţia asupra oricărei forme de violenţă fizică, dar şi psihologică - bullying, având în vedere consecinţele negative 
majore asupra stării emoţionale şi fizice a minorilor. 

II. SCOP 

Eficientizarea modului de acţiune în domeniul prevenirii violenţei fizice şi psihologice (bullying) care se manifestă în unităţile de învăţământ. 

Ul. OBIECTIVE 

).>- Identificarea unităţilor de învăţământ cu risc crescut de manifestare a infracţiunilor comie cu violenţă, în cadrul cărora va fi implementat 
proiectul; 

).>- Eficientizarea modului de punere în aplicare a normelor legislative privind prevenirea violenţei fizice şi psihologice (bullying) în unităţile 
de învăţământ preuniversitar; 

).>- Creşterea capacităţii de soluţionare non-violentă a conflictelor în rândul elevilor care manifestă comportamente antisocială; 
).>- Eficientizarea modului de asigurare a pazei unităţilor implicate în proiect. 
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IV. GRUPURI TINTĂ 

Beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi: 
!. Elevii de gimnaziu din unităţile de învăţământ din judeţul Ilfov; 
2. Cadrele didactice din unităţile de învăţământ participante la proiect , care fac 

parte din grupurile de acţiune antibullying înfiinţate prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 4343 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a unor modificări ale anexei la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 privind violenţa psihologică- bullying; 

3. Cadrele didactice din unităţile de învăţământ participante la proiect, care fac 
patte din comisiile şcolare pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi disciminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii în 
domeniul prevenirii şi eliminării oricărei forme de segregare şcolară înfiinţate prin Ordinul Mlnisterului Educaţiei şi Cercetării nr. 6134/2016 privind interzicerea 
segregării în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

4. Cadrele didactice care îndeplinesc funcţia de profesor diriginte la clasele de 
gimnaziu din unităţile de învăţământ participante; 

5. Cadrele didactice care efectuează serviciul pe şcoală în unităţile de învăţământ 
vizate; 

6. Personalul de pază a unităţile de învăţământ incluse în proiect; 
7. Părinţii elevilor care manifestă comportamente antisociale, din unităţile de 

învăţământ implicate în proiect. 

V. PARTENERI 

)-Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov; 
> Unităţile de învăţământ în care va fi implementat proiectul; 
>Primăriile oraşelor în care funcţionează unităţile de învăţământ implicate în proiect; 
>Organizaţiile nongurvernamentale ce activează în domeniul protecţiei minorilor; 
>Mass-media. 
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Nr. 
Cl1. 

I. 

2. 

VI. ACTIVITĂTI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

Actvitate 

Analiza 
infracţionalităţii 
sesizate în incinta 
si zona adiacentă 
� unităţilor de 
învăţământ din 
zona de 
competenţă, în 
ultimi cinci ani. 

Organizarea unei 
întâlniri cu 
reprezentanţii 
Inspectoratului 
Şcolar Judeţean 
II fov în vederea 
stabilirii unităţilor 
şcolare în care va 
fi implementat 
proiectu!. 

Descrierea activităţii Execută 

Analiza se va baza pe evoluţia situaţiei operative, Poliţiştii pentru 
studierea analizelor de caz, discuţii purtate cu poliţiştii siguranţa şcolară 
de proximitate sau lucrătorii posturilor de poliţie şi va 
urmării identificarea şcolilor în care s-au înregistrat cele 
mai multe evenimente comise cu violenţă. 

In cadrul întâlnirilor vor fi prezentate rezultatele analizei Poliţiştii pentru 
întocmite conform celor prezentate la punctul 1. În urma siguranţa şcolară 
dezbaterii aspectelor de interes vor fi stabilite, de comun 
acord, unităţile de învăţământ către care trebuie 
orientate cu precădere eforturile preventive, în scopul 
includerii în prezentul proiect. 
Pentru fiecare judeţ, vor fi selectate cel puţin patru 
unităţi de învăţământ, care să facă parte din categoria Reprezentanţii 
unităţilor cu risc ridicat. I.S.J. Ilfov 
Selectarea unităţilor de învăţământ se va face doar în 
cazul exprimării disponibilităţii de participare în cadrul 
proiectului de către conducerea unităţii de învăţământ. 
Implementarea activităţilor din cadrul proiectului va fi 
asigurată de poliţistul responsabil cu unitatea de 
învăţământ, conform repartizării de la nivelul structurilor 
pentru siguranţa şcolară. Se va avea în vedere ca fiecare 
poliţist pentru siguranţa şcolară să fie implicat în cel 
puţin un proiect derulat într-o unitate de învăţământ din 
zona sa de responsabilitate. 
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Răspunde Termen 

Conducerea B.S.S. Până la data de 21.01.2022 

Conducerea B.S.S. Până la data de 28.01.2022 

Inspectorul Şcolar General 



3. Elaborarea 
proiectelor de 
prevenire a 
actelor de violenţă 
şi a infracţiunilor 
comise în unităţile 
de învăţământ 
pai1icipante la 
proiect. 

4. Pai1iciparea 
poliţistului pentru 
siguranţa şcolară 
la şedinţele 
Comisiei şcolare 
pentru prevenirea 
şi eliminare 
violenţei, a 
faptelor de 
corupţie şi 
discriminării în 
mediul şcolar şi 
promovarea 
interculturalităţii 
fn domeniul 
prevenirii şi 
eliminării 
oricărei forme de 
segregare 
şcolară. 

5. Participarea 
poliţistului pentru 
siguranţă şcolară 
la şedinţele 
Grupului de 

Vor fi realizate proiecte pentru fiecare unitate de Poliţiştii pentru 
învăţământ participantă, care vor fi completate cu siguranţa şcolară 
activităţi suplimentare în cazul în care se constată nevoia 
de intervenţie, bazată pe specificul problematicii ce se 
manifestă în fiecare şcoală. Membrii celor 

două comisii cu 
responsabilităţi 
în prevenirea şi 
combaterea 
violenţei. 

In cadrul proiectelor elaborate la nivelul unităţilor de Poliţiştii pentru 
învăţământ va fi prevăzută includerea poliţistului pentru siguranţa şcolară 
siguranţa şcolară în cadrul Comisiei şcolare pentru 
prevenirea şi eliminare violenţei, a faptelor de corupţie 
şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea 
interculturalităţii în domeniul prevenirii şi eliminării 
oricărei forme de segregare şcolară. 

In cadrul proiectelor elaborate la nivelul unităţilor de Poliţiştii pentru 
învăţământ va fi prevăzută includerea poliţistului pentru siguranţa şcolară 
siguranţa şcolară în cadrul Grupului de acţiune 
antibullying şi participai·ea acestuia la toate şedinţele 
organizate pe perioada de implementare a Proiectului. 
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Conducerea B.S.S./PO/PS Până la data de 11.02.2022 

Conducerea unităţilor de 
învăţământ participante la 
proiect 

Conducerea La datele stabilite pentru 
B.S.S./PO/PS/PP organizarea Comisiei 

şcolare pentru prevenirea 
şi eliminare violenţei, a 
faptelor de corupţie şi 

Conducere unităţilor de discriminării in mediul 
învăţământ participante la şcolar şi promovarea 
proiect interculturalităţii fn 

domeniul prevenirii şi 
eliminării oricărei forme de 
segregare şcolară, cel putin 
o dată pe 1 ună. 

Conducerea La datele stabilite pentru 
B.S.S./PO/PS/PP organizarea Grupului de 

acţiune antibul/ying, cel 
putin o dată pe lună. 



acţiune 
antibullying. 

6. Instruirea 
membrilor celor 
două comisii cu 
responsabilităţi în 
prevenirea şi 
combaterea 
violenţei cu 
privire la 
legislaţia ce 
reglementează 
intervenţia în 
cazurile actelor de 
violenţă 
înregistrate în 
unităţile de 
învăţământ. 

7. Intocmirea unei 
situaţii cu privire 
la elevii care 
manifestă 
comportament de 
risc la nivelul 
unităţii de 
învăţământ 

8. Derularea unor 
activităţi de 
consilierea 
juridică a elevilor 
identificaţi că 
manifestă 

!ntruirea vizează informarea cu privire la Poliţiştii pentru 
responsabilităţile ce le revin cadrelor didactice şi poliţiei siguranţa şcolară 
în domeniul gestionării violenţei din unităţile şcolare: 
obligaţia sesizării cazurilor de agresiune cunoscute, 
prevederile legale care sancţionează lipsa intervenţiei Efective din 
conform competenţelor, mijloacele disponibile pentru cadrul I.J.J. 
sesizarea evenimentelor. Ilfov 

Va fi realizată evidenţa nominală a elevilor cu Poliţiştii pentru 
comportamente deviante la nivelul unităţii de siguranţa şcolară 
învăţământ, respectiv elevi aflaţi în risc de abandon 
şcolar/care absentează în mod repetat, elevi care au fost Membrii celor 
sancţionaţi disciplinar, elevi implicaţi în stări două comisii cu 
conflictuale, care sunt agresivi (fizic sau psihologic) în responsabilităţi 
relaţia cu colegii sau cadrele didactice. în prevenirea şi 

combaterea 
violenţei. 

Activităţile se vor derula cu acordul scris al Poliţiştii pentru 
părinţilor/tutorilor. siguranţa şcolară 

Efective din 
cadrul l.J.J. 
Ilfov 
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Conducerea unităţilor de 
învăţământ participante la 
proiect 
Conducerea B.S.S./PO/ Pe parcursul întrunirii celor 
PS/PP două Comisii 

Conducerea I.J.J. Ilfov 

Conducerea B.S.S./PO/ 01.03.2022 
PS 

Conducerea unităţilor de 
învăţământ participante la 
proiect 

Conducerea B.S.S./PO/ Va fi stabilit în cadrul celor 
PS/PP două comisii cu 

responsabilităţi în 
prevenirea şi combaterea 
violenţei. 

Conducerea I.J.J. Ilfov 



comportamente 
antisociale şi a 
părinţilor 
acestora. 

9. Elaborarea unui 
document de 
monitorizare şi 
intervenţie în 
sistem integrat, în 
cazul 
comportamentelor 
violente 
înregistrate în 
unitatea de 
învăţământ, 
pentru perioada 
implementării 
proiectului. 

10. Organizarea unor 
şedinţe de 
instruire a 
profesorilor care 
îndeplinesc 
funcţia de 
diriginte la 
clasae!e de 
gimnaziu ale 
unităţilor şcolare 
participante la 
proiect. 

11. Intocmirea unor 

Măsura vizează întocmirea unui document comun al Poliţiştii pentru 
poliţiei şi unităţii şcolare participante la proiect, în care siguranţa şcolară 
sunt prevăzute modalităţile concrete de comunicare a 
acestor cazuri între pa1ieneri, modalităţile de sesizare a Poliţiştii din 
altor factori cu atribuţii în domeniul gestionării cazului cadrul C.A.P.C. 
în funcţie de specificul acestuia, care sunt măsurile ce 
trebuie luate de fiecare dintre părţi, modul de Membrii celor 
monitorizare a măsurilor luate, modalitatea de evaluare a două comisii cu 
intervenţiei integrate realizate în fiecare caz, care sunt responsabilităţi 
măsurile ce vor fi luate în situaţia în care nu se în prevenirea şi 
înregistrează rezultatele aşteptate. combaterea 
Documentul va constitui anexă la planul de măsuri violenţei. 
elaborat, pentru implementarea proiectului, la nivelul 
fiecărei scaii. 
Vor fi organizate sesiuni de formare a tuturor Poliţiştii pentru 
profesorilor care îndeplinesc funcţia de diriginte la siguranţa şcolară 
clasele de gimnaziu din cadrul şcolilor participante. 
Instruirile vor viza informarea cu privire l a  normele Efective din 
legale care reglementează prevenirea şi gestionarea cadrul I.I.I. 
violenţei în unităţile de învăţământ, atribuţiile legale ale Ilfov 
cadrelor didactice în acest domeniu, studii de caz privind 
modalităţile eficiente de intervenţie în sistem integrat în 
cazurile de violenţă, modalităţi /instrumente de 
identificare a minorilor agresaţi sau vulnerabili în faţa 
agresiunilor fizice sau psihologice, instrumente legale 
disponibile intervenţiei în situaţia minoriloraflaţi în 
situaţii de risc. 
Vor fi organizate mai multe sesiuni de formare, cu un 
număr limitat de participanţi(maxim 15 persoane), care 
să permită dialogul între participanţi şi dezbaterea 
aspectelor de interes. 
Materialele vor fi întocmite la nivelul structurilor pentru Poliţistii pentru 
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Conducerea B.S.S./PO/ Va fi stabilit în cadrul celor 
PSIPP două comisii cu 

responsabilităţi în 
prevenirea şi combaterea 
violenţei. 

Ofiţer coordonator 
C.A.P.C. 

Conducerea unităţilor de 
învăţământ participante la 
proiect 

Conducerea B.S.S./PO/ Va fi stabilit în cadrul celor 
PSIPP două comisii cu 

responsabilităţi în 
prevenirea şi combaterea 
violenţei. 

Conducerea l.J.J. ll fov 

Conducerea B.S.S./PO/PS 01.03.2022 



materiale de 
suport destinate 
prezentării în 
cadrul activităţilor 
destinate elevilor. 

12. Desfăşurarea de 
activităţi 
informativ-
educative 
destinate elevilor, 
în cadrul orelor de 
dirigenţie. 

13. Organizarea unui 
concurs în rândul 
elevilor de 
gimnaziu pe tema 
elaborării unor 
materiale 
informativ-
preventive 
destinate 
prevenirii 
violenţei 
psihologice 

siguranţa şcolară, cu sprijinul consilierilor şcolari din siguranţa şcolară 
cadrul unităţilor participante la proiect şi vor urmări , 
transmiterea, într-o manieră atractivă, a infonnaţilor Poliţiştii din 
referitoare la modalităţi non-violente de gestionare a cadrul C.A.P.C. 
conflictelor. 

Consilierul 
şcolar din cadrul 
unităţilor de 
învăţământ 
participante la 
proiect 

Activităţile vor fi organizate de comun acord cu Poliţiştii pentru 
conducerea unităţilor de învăţământ, astfle încât să se siguranţa 
desfăşoare la toate clasele de gimnaziu din respectiva şcolară. 
unitate şcolară. 
Se vor desfăşura cel puţin trei activităţi informativ- Efective din 
educative la fiecare clasă de gimnaziu, care vizează cadrul I.J.J. 
dezvoltarea abilităţilor non-violente de rezolvare a Ilfov 
conflictelor. 

La nivelul fiecărei unităţi şcolare paiiicipante în cadrul Poliţiştii pentru 
proiectului, va fi organizat un concurs pe tema elaborării siguranţa şcolară 
unor materiale infonnativ-preventive: un afiş (format 
100 x 70 cm) şi un clip video (durata de maxim 3 Profesorii 
minute) care să transmită mesaje de descurajare a diriginţi 
violenţei psihologice (bullying). 
Condursul se va adresa tuturor claselor de gimnaziu Colectivele 
din şcoală, materialele realizate fiind rezultatul claselor de 
efortului întregului colectiv de elevi, care vor fi gimnaziu din 
coordonaţi în acest scop de către profesorii diriginţi. şcolile 

perticipante la 
La nivelul fiercărei scoli va fi desemnată câstigătoare o proiect, prin 
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Ofiţer coordonator 
C.A.P.C. 

Conducerea unităţilor de 
învăţământ participante la 
proiect 
Conducerea B.S.S./PO/ Cel puţin 2 zile pe 
PS/PP săptămână se va asigura 

prezenţa poliţistului pentru 
siguranţa şcolară în rândul 
elevilor. 

Conducerea I.J.J. Ilfov 

Conducerea unităţilor de 
învăţământ participante la 
proiect 
Conducerea B.S.S./PO/ Concursul va fi lansat la 
PS/PP data de 30 ianuarie -Ziua 

Internaţională pentru 
nonviolenţă în şcoală şi se 
va asigura mediatizarea 
acestuia prin intermediul 
structurilor de presă de la 

Conducerile unităţilor de nivel judeţean. 
învăţământ. 

Câştigătorii la nivel 
judeţean vor fi desemnaţi 
până la data de 01.03 .2022. 



(bullying). 

14. Analiza 
evenimentelor 
comise cu 
violenţă 
înregistrate în 1 fiecare unitate de 
învăţământ 
participantă la 
proiect. 

15. Organizarea unei 
întâlniri cu 
cadrele didactice 
responsabile cu 
asigurarea 
serviciului pe 
şcoală şi cu 
personalul 

singură clasă, în baza votului exprimat de elevii şcolii. implicarea 
elevilor membri 

Ulterior, la nivelul fiecărui judeţ va fi desemnată o în grupul de 
singură şcoală câştigătoare, în baza votului acţiune 
reprezentanţilor instituţiilor partenere în proiect. ! antibullying. 
Eventuale premii acordate câştigătorilor de la nivel 

I 

judeţean vor fi asigurate de partenerii cooptaţi în cadrul 
proiectului. 

Va fi realizată o etapă de selecţie la nivel naţional, la 
care vor fi înscrise şcolile desemnate câştigătoare de la 
nivelul fiecărui judeţ, urmând ca la nivelul Direcţiei 
Siguranţa Şcolară să se facă demersurile pentru 
publicarea I multiplicarea I difuzarea materialelor 
câstigătoare la nivel naţional. 
Se va realiza câte o analiză pentru fiecare unitate şcolară Poliţiştii pentru 
implicată în proiect. Analiza vizează stabilirea locurilor siguranţa şcolară 
unde s-au produs faptele,orele la care s-au produs, 
problemele sesizate în ceea ce priveşte paza unităţilor, Membrii celor 
modul de realizare a serviciului pe şcoală efectuat de două comisii cu 
cadrele didactice, soluţii pentru îmbunătăţirea aspectelor responsabilităţi 
sesizate. în prevenirea şi 
Analiza va viza şi deficienţele constatate pe linia combaterea 
respectării prevederilor legale referitoare la paza violenţei. 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor. 

Dezbaterea vizează pregătirea beneficiarilor cu privire Poliţiştii pentru 
la caracteristicile evenimentelor înregistrate în unitatea siguranţa 
de învăţământ- locurile unde s-au produs faptele, orele şcolară. 
la care s-au produs, deficienţele sesizate 1n ceea ce 
priveşte pază umană sau serviciul pe şcoală efectuat de Efective din 
cadrele didactice, soluţii de remediere I diminuare a cadrul l.J .J. 

problemelor sesizate. Ilfov. 
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La nivel naţional 
câştigătorii vor fi desemnaţi 
în data de 25 .03 .2022. 

Conducerea B.S.S Va fi stabilit în cadrul celor 
două comisii cu 
responsabilităţi în 
prevenirea şi combaterea 
violenţei. 

Conducerea unităţilor de 
învăţământ participante la 
proiect 

Conducerea B.S.S./PO/ Va fi stabilit în cadrul celor 
PS/PP două comisii cu 

responsabilităţi 1n 
prevenirea şi combaterea 

Conducereal.J.J. Ilfov violenţei. 



responsabil cu 
paza unităţii de 
învăţământ în 

I 
vederea 
prezentării 
concluziilor şi 
măsurilor ce 
rezultă din analiza 
privind violenţa 
înregistrată în 
respectiva şcoală 
(conform 
punctului 14 ). 

16. Organizarea unor 
şedinţe de 
instruire a 
persoanelor 
responsabile cu 

1 asigurarea pazei şi 
securităţii elevilor 
cu privire la 
prevenirea şi 
combaterea 
violenţelor din 
scoală. 

17. Organizarea unei 
şedinţe cu 
reprezentanţii 
administraţiei 
publice locale în 
vederea 
prezentării 
deficienţelor 
constatate şi 
identificării 
resurselor pentru 

Membrii celor 
două comisii cu 
responsabilităţi 
în prevenirea şi 
combaterea 
violenţei. 

Instruirea vizează identificarea unor soluţii efeciente de Poliţiştii din 
verificare a activităţii de control acces în unităţile de cadrul 
învăţământ şi acordarea de sprijin pentru întocmirea şi structurilor de 
reactualizarea planurilor de pază. ordine publică 

responsabili. 

Vor fi prezentate problemele constatate în cadrul Poliţiştii pentru 
analizei realizate conform precizărilor pct. 14 şi siguranţa şcolară 
identificate soluţii pentru remedierea deficienţelor. 

Membrii celor 
două comisii cu 
responsabilităţi 
în prevenirea şi 
combaterea 
violenţei. 

NESECRET 

Pagina 10 din 12 

Conducerea unităţilor de 
învăţământ participante la 
proiect 

Conducerea B.S.S.IS.O.P Va fi stabilit în cadrul celor 
două co1nisii cu 
responsabilităţi în 
prevenirea şi combaterea 
violenţei. 

Conducerea B.S.S./PO/ Va fi stabilit în cadrul celor 
PS/PP/S.O.P două comisii cu 

responsabilităţi în 
prevenirea şi combaterea 

Conducerea unităţilor de violenţei. 
învăţământ participante la 
proiect 

I 



18. 

19. 

I 

achiziţionarea de 
echipamente şi 
mijloace tehnice 
(camere de 
supraveghere, 
sisteme 
antiefracţie, etc.) 
Evaluarea In funcţie de concluziile desprinse în urma întocmirii Poliţiştii pentru 
prevederilor analizei prevăzută la punctul 14, se va avea în vedere siguranţa şcolară 
planului evaluarea şi modificarea prevederilor planului 
antibullying antibullying. Membrii 
întocmit la nivelul grupului de 
unităţi lor de acţiune 
învăţământ. antibullying. 

Evaluarea Va fi realizată evaluarea activităţilor desfăşurate în cdrul Poliţiştii pentru 
activităţilor proiectului, în baza indicatorilor cantitativi stabiliţi la siguranţa şcolară 
derulate în cadrul capitolul 7 al Proiectului, precum şi a unor aspecte 
proiectului. calitative referitoare la: impactul activităţilor în rândul Membrii celor 

elevilor, al părinţilor, al cadrelor didactice, evoluţia două comisii cu 
numărului de infracţiuni comise în unităţile participante. responsabilităţi 

în prevenirea şi 
combaterea 
violenţei. 

VII. DURATA DE IMPLEMENTARE 

În perioada ianuarie - iunie 2022, în timpul semestrului II al anului şcolar în curs. 
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Conducerea B.S.S.IPO/ 10.06.2022 
PS/PP 

Conducerea unităţilor de 
învăţământ participante la 
proiect 

Conducerea B.S.S.IPO/ Vor fi realizate evaluări 
PS/PP lunare, până la data de I O a 

fiecărei luni. 

Conducerea unităţilor de 
învăţământ participante la Evaluarea finală va fi 
proiect realizată până la data de 

10.06.2022. 



VIII. DISPOZITII FINALE 

Concursul organizat în rândul elevilor de gimnaziu, pe tema elaborării unor materiale informative-preventive destinate prevenirii violeniei 

psihologice (bullying) va fi lansat în data de 30 ianuarie - Ziua internatională pentru nonviolenţă în şcoală, mediatizarea acestuia urmând a se realiza 

prin intermediul struturilor de presă la nivel judeţean. Câştigătorii etapelor judeţene vor fi comunicaţi , iar materialele informative-preventive 

desemnate câştigătoare vor fi înaintate până la data de 01.03.2022 Biroului Siguranţa Şcolară din cadrul I.P.J. Ilfov. 

Evaluarea activităţilor desf'a.şurate în cadrul fiecărui proiect se vor realiza la data de 06 a fiecărei luni: iar evaluările finale până la data de 

06.06.2022, toate documentele unnând a fi înaintate Biroului Siguranţa Şcolară din cadrul l.P.J. Ilfov, în format electronic, semnate şi scanate. 

�EFUL SERVICIULUI DE ORDINE PUBIJCĂ 
Comisar-şef de poliţie 

Î/ ŞEFUL BIROULUI SIGURANŢA ŞCOLARĂ 
Comisar de poliţie 

HARBUZ-�N IONUŢ 

DU 

·· J.J. ILFOV 
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