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Comunicat de presă 

Proiect pentru reducerea violenței fizice și psihice în unitățile de învățământ 

preuniversitar„Împarte zâmbete, nu violenţă!” 

 

Violența în unitățile de învățământ reprezintă un fenomen de actualitate, prezent în preocupările 

instituțiilor cu atribuții în domeniu, dar și pe agenda mass-media sau a societății civile. Cele mai 

multe infracțiuni sunt consecințele unor conflicte spontane între colegi, care degenerează în acte de 

violență fizică, remarcându-se o tendință de creștere a violențelor rezultate în urma unor situații de tip 

bullying în care elevii sunt implicați și care au ajuns să degenereze pe fondul unei lipse de intervenție 

sau a unei intervenții ineficiente a părților responsabile în domeniu. 

Ca urmare, se conturează necesitatea orientării activităților educativ-informative cu precădere 

către acest domeniu, prevenirea infracțiunilor comise cu violență presupunând intervenția asupra 

oricărei forme de violență fizică, dar și psihică – bullying, având în vedere consecințele negative 

majore asupra stării emoționale și fizice a minorilor.  

 În cadrul proiectului cu titlul „Împarte zâmbete, nu violenţă!”, Inspectoratul de Poliţie al 

Judeţului Vaslui, în parteneriat cu  Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a inițiat o serie de acțiuni 

având ca scop eficientizarea modului de acțiune în domeniul prevenirii violenței fizice și psihologice 

(bullying) care se manifestă în unitățile de învățământ, obiectivele fiind: identificarea unităților de 

învățământ cu risc crescut de manifestare a infracțiunilor comise cu violență, în cadrul cărora va fi 

implementat proiectul; eficientizarea modului de punere în aplicare a normelor legislative privind 

prevenirea violenței fizice și psihică (bullying) în unitățile de învățământ preuniversitar; creșterea 

capacității de soluționare non-violentă a conflictelor în rândul elevilor care manifestă comportamente 

antisociale; eficientizarea modului de asigurare a pazei unităților de învățământ implicate în proiect. 

 Principalele activități se derulează în perioada ianuarie – iunie 2022, în timpul semestrului II 

al anului școlar în curs, și vizează:  

 Analiza infracționalității sesizate în incinta și zona adiacentă a unităților de învățământ din zona de 

competență, în ultimi cinci ani.  

 Organizarea unei întâlniri cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vaslui în vederea 

stabilirii unităților școlare în care va fi implementat proiectul.  

 Elaborarea proiectelor de prevenire a actelor de violență și a infracțiunilor comise în unitățile de 

învățământ participante la proiect. 

 Participarea polițistului pentru siguranța școlară la ședințele Comisiei școlare pentru prevenirea și 

eliminare violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea 

interculturalității în domeniul prevenirii și eliminării oricărei forme de segregare școlară.  

 Participarea polițistului pentru siguranță școlară la ședințele Grupului de acțiune antibullying. 

 Instruirea membrilor celor două comisii cu responsabilități în prevenirea și combaterea violenței cu 

privire la legislația ce reglementează intervenția în cazurile actelor de violență înregistrate în 

unitățile de învățământ.  

 Întocmirea unei situații cu privire la elevii care manifestă comportament de risc la nivelul unității 

de învățământ. 

 Derularea unor activități de consilierea juridică a elevilor identificați că manifestă comportamente 

antisociale și a părinților acestora. 

 Elaborarea unui document de monitorizare și intervenție în sistem integrat, în cazul 

comportamentelor violente înregistrate în unitatea de învățământ, pentru perioada implementării 

proiectului. 

 Organizarea unor ședințe de instruire a profesorilor care îndeplinesc funcția de diriginte la clasaele 

de gimnaziu ale unităților școlare participante la proiect. 

 Întocmirea unor materiale de suport destinate prezentării în cadrul activităților destinate elevilor. 

 Desfășurarea de activități informativ-educative destinate elevilor, în cadrul orelor de dirigenție. 

 Organizarea unui concurs în rândul elevilor de gimnaziu pe tema elaborării unor materiale 

informativ-preventive destinate prevenirii violenței psihice (bullying). 



   

 Analiza evenimentelor comise cu violență înregistrate în fiecare unitate de învățământ participantă 

la proiect. 

 Organizarea unei întâlniri cu cadrele didactice responsabile cu asigurarea serviciului pe școală și 

cu personalul responsabil cu paza unității de învățământ în vederea prezentării concluziilor și 

măsurilor ce rezultă din analiza privind violența înregistrată în respectiva școală.  

 Organizarea unor ședințe de instruire a persoanelor responsabile cu asigurarea pazei și securității 

elevilor cu privire la prevenirea și combaterea violențelor din școală.  

 Organizarea unei ședințe cu reprezentanții administrației publice locale în vederea prezentării 

deficiențelor constatate și identificării resurselor pentru achiziționarea de echipamente și mijloace 

tehnice (camere de supraveghere, sisteme antiefracție etc.).  

 Evaluarea prevederilor planului antibullying întocmit la nivelul unităților de învățământ. 

 Evaluarea activităților derulate în cadrul proiectului. 

 Una dintre cele mai atractive activități pentru elevii implicați în acest proiect a fost 

Organizarea concursului pe tema elaborării unor materiale informativ-preventive destinate prevenirii 

violenței psihice (bullying). La nivelul fiecărei unități școlare participante în cadrul proiectului - 

Școala Gimnazială ”Stroe S. Belloescu” Bârlad, Școala Gimnazială ”Anastasie Panu” Huși, Școala 

Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Vaslui, Școala Gimnazială ”Teodor Juncu” Băcești - a fost organizat 

un concurs pe tema elaborării unor materiale informativ-preventive: un afiș (format 100 x 70 cm) și 

un clip video (durata de maxim 3 minute) care să transmită mesaje de descurajare a violenței psihice 

(bullying).  

Concursul s-a adresat tuturor claselor de gimnaziu din școală, materialele realizate fiind 

rezultatul efortului întregului colectiv de elevi, coordonați în acest scop de către profesorii diriginți. 

La nivelul fiecărei școli a fost desemnată câștigătoare o singură clasă, în baza votului  exprimat de 

elevii școlii. Concursul are o etapă națională, în care vor fi înscrise școlile desemnate câștigătoare din 

fiecare județ.  

 La nivelul județului Vaslui, jurizarea s-a făcut de către o comisie mixtă, formată din 

reprezentanți ai IPJ Vaslui și ISJ Vaslui. În urma jurizării, a fost desemnată drept câștigătoare Școala 

Gimnazială ”Stroe S. Belloescu” Bârlad, care va reprezenta județul Vaslui la etapa națională a 

concursului. Le urăm mult succes! 
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