
COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU 
 
 

PLANUL LOCAL COMUN DE ACŢIUNE 
ANUL ŞCOLAR 2015-2016 

 
Pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta 

şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar 
 
 
Elaborat în baza PLANULUI NAŢIONAL COMUN DE ACŢIUNE (PNCA) şi a PLANULUI JUDEŢEAN COMUN 
DE ACŢIUNE- CADRU nr. 19483/12.09.2013 
 
Anexă la PLANUL OPERAŢIONAL PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR  
la nivelul COLEGIULUI TEHNIC NR. 2 TG-JIU, nr. 3413/27.09.2013 
 
I. OBIECTIVE GENERALE 
 

1. Îmbunătăţirea cooperării inter-instituţionale la nivel judeţean şi local, în domeniul prevenirii şi combaterii 

delicvenţei juvenile  

2. Creşterea capacităţii instituţionale a colegiului de prevenire şi combatere a fenomenului violenţei în şcoală 

3. Optimizarea climatului de siguranţă în cadrul instituţiei 

 

 

 

 



II: OBIECTIVE SPECIFICE- ACŢIUNI 

OBIECTIV 
SPECIFIC 

ACTIVITĂŢI/ACŢIUNI RĂSPUNDE/ 
REALIZEAZĂ 

TERMENE 
DE 

REALIZARE 

REZULTATE 
SCONTATE 

INDICATORI DE 
EVALUARE 

Cunoaşterea 
Planului Judeţean 
de Acţiune Cadru 
şi a Planului Local 
Comun de Acţiune 

Elaborarea PLCA pe baza PNCA şi 
PJAC şi includerea lui ca anexă la 
Planul operaţional privind 
reducerea fenomenului violenţei 
în mediul şcolar 

Conducerea 
şcolii 

Septembrie 
2015 

PLCA elaborat 
 
Elevi, cadre 
didactice, părinţi 
informaţi 

Număr de elevi, 
cadre didactice, 
părinţi informaţi 
 
Număr de 
documente 
diseminate 
 

Diseminarea PJAC şi PLCA la 
nivelul şcolii prin: prezentare în 
Consiliul Profesoral, afişare, 
postare pe site 
 
Diseminarea altor reglementări în 
domeniu 

Conducerea 
şcolii 
 
Conducătorii de 
compartimente 
 
Diriginţi 

Permanent 

Îmbunătăţirea 
capacităţii 
instituţionale de 
prevenire şi 
combatere a 
fenomenului 
violenţei în şcoală 

Evaluarea instituţiei din punctul de 
vedere al asigurării cu pază şi 
elemente de protecţie (conform 
prevederii Legii nr. 333/2003)  
 
 

Conducerea 
şcolii 
 
Responsabil 
SSM 
 

Anual Cunoaşterea 
problemelor cu care 
se confruntă unitatea 
şcolară în vederea 
gestionării siguranţei 
şcolare 

Existenţa rapoartelor 

Analiza periodică a aspectelor 
privind modul de asigurare cu pază 
a unităţii şcolare şi identificarea de 
soluţii de remediere a deficienţelor 
constatate 

Conducerea 
şcolii 
 

Anual 
 
Semestrial 

Existenţa rapoartelor 

Identificarea cauzelor şi condiţiilor 
care generează sau favorizează 
comiterea faptelor antisociale şi 
identificarea soluţiilor de remediere 

Consilierul 
psihopedagogic 

Anual 
 
Semestrial 

Existenţa rapoartelor 

Monitorizarea evoluţiei şi 
dinamicii fenomenului delicvenţei 
juvenile în mediul şcolar îndeosebi 
a faptelor comise cu violenţe 

Comisia pentru 
prevenirea 
violenţei în 
şcoală 

Anual 
 
Semestrial 

Existenţa rapoartelor 



Îmbunătăţirea climatului de 
siguranţă în cadrul instituţiei prin: 

- verificarea permanentă şi 
creşterea capacităţii de 
funcţionare a sistemului de 
monitorizare video  

- angajarea unui gardian prin 
Comitetul de părinţi 

- împrejmuirea cu gard a 
instituţiei 

Conducerea 
şcolii 
 

Septembrie 
2015 

Mediu şcolar sigur Număr de acţiuni 
realizate 

Asigurarea cu pază permanentă a 
incintei unităţii 

Conducerea 
şcolii 
Administratorul 
de patrimoniu 

Permanent Graficul de pază 

Desemnarea unui cadru didactic 
care să răspundă de siguranţa 
şcolară şi constitirea unei comisiii 
la nivelul şcolii pe segmentul 
siguranţa şcolară 
Constituirea unei comisii care să 
răspundă de prevenirea violenţei în 
mediul şcolar 

Conducerea 
şcolii 
 

Septembrie 
2015 

Comisiile constituite 
 
Activităţi realizate 
 
 

Numărul şi calitatea 
activităţilor realizate 

Realizarea de parteneriate cu 
instituţii şi organizaţii care pot 
sprijini activităţile de prevenire 
desfăşurate la nivel local 

Conducerea 
şcolii 
Consilierul 
psihopedagogic 
Cadre didactice 

Permanent Parteneriate 
încheiate 
 
Proiecte/Activităţi 
realizate 
 

Numărul şi calitatea 
activităţilor realizate 

Menţinerea colaborării foarte bune 
cu poliţistul de proximitate cu IPJ 
şi IJJ 

Conducerea 
şcolii 
 

Permanent Proiecte/Activităţi 
realizate 
 

Informări reciproce 
 
Analize comune 
 
Soluţii implementate 
 
 



Realizarea de programe/proiecte şi 
campanii de prevenire a violenţei 
în mediul şcolar 

Comisia pentru 
siguranţa 
elevilor 
Comisia pentru 
prevenirea 
violenţei 

Permanent Proiecte/Activităţi 
realizate 
 

Numărul şi calitatea 
activităţilor realizate 

Invitarea poliţiştilor la şedinţele 
Comitetului de părinţi, la Consiliile 
Profesionale şi la orele de 
consiliere 
 

Profesorii 
diriginţi 

Permanent Proiecte/Activităţi 
realizate 
 

Numărul şi calitatea 
activităţilor realizate 

Includerea în 
Regulamentului de 
Ordine Interioară a 
unor prevederi 
privind realizarea  
siguranţei  

Includerea în cadrul 
Regulamentului de Ordine 
Interioară a unor prevederi clare 
privind asigurarea siguranţei 
şcolare, a obligaţiilor şi 
responsabilităţilor care revin 
cadrelor didactice, elevilor, 
personalului auxiliar şi de pază 
 

Conducerea 
şcolii 
 
Comisia pentru 
reactualizarea 
ROI 

Septembrie – 
Octombrie 
2015 

Creştera siguranţei 
şcolare în incinta 
unităţii 

ROI actualizat 

 Informarea cadelor didactice, 
elevilor şi părinţilor cu privire la 
prevederile privind asigurarea 
siguranţei şcolare 

Conducerea 
şcolii 
 
Profesorii 
diriginţi 

Septembrie – 
Octombrie 
2015 

Cunoaşterea de către 
elevi, părinţi, cadre 
didactice a 
prevederilor ROI 

 Includerea obligaţiilor cadrelor 
didactice de a aduce la cunoştinţa 
conducerii unităţii de învăţământ şi 
a poliţiei orice manifestare de 
conduită a elevilor sau a diverselor 
persoane din zona unităţilor de 
învăţământ ce poate prezenta un 
risc la siguranţa şcolară  
 
 

Conducerea 
şcolii 
 

Septembrie – 
Octombrie 
2015 



Mediatizarea 
rezultatelor pozitive 
în domeniul 
prevenirii şi 
combaterii 
delicvenţei juvenile 

Intensificarea mediatizării 
rezultatelor pozitive în domeniul 
cooperării interinstituţionale 
 
 
 

Comisia pentru 
imaginea şcolii 

Permanent Cunoaşterea 
nivelului climatuli 
de siguranţă la 
nivelul şcolii 

Numărul de acţiuni 
de diseminare 

 Implicarea mass mediei în 
promovarea bunelor practici 

Comisia pentru 
imaginea şcolii 
 

Permanent Determinarea unei 
atitudini pro-active a 
reprezentanţilor 
mass-media şi 
implicit a opiniei 
publice 

Numărul de acţiuni 
de diseminare 
 
Numărul de 
documente publicate 

Informarea IPJ Gorj, 
ISJ şi CJRAE 
despre modul în 
care este realizată 
siguranţa şcolară în 
instituţia 

Elaborarea rapoartelor privind 
modul în care este realizată 
siguranţa şcolară la nivelul 
instituţiei şi transmiterea către 
instituţiile solicitante 

Conducerea 
şcolii 
 
Consilierul 
psihopedagogic 

Anual 
Semestrial 
Periodic, la 
cerere 

Cunoaşterea 
climatuluide 
siguranţă în şcoală 
de către instituţiile 
abilitate 

Existenţa rapoartelor 

 

DISPOZIŢII FINALE 

 

1. Prezentul PLAN LOCAL COMUN DE ACŢIUNE nu restricţionează organizarea altor tipuri de activităţi în 
domeniul siguranţei şcolare. 

2. Prezentul PLAN LOCAL COMUN DE ACŢIUNE intră în vigoare la data înregistrării. 
3. Evaluările modului de implementare a planului se realizează anual sau ori de câte ori este necesar. 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. MERGEA TEODOR 


