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 Scop: creșterea gradului de informare a elevilor și 
părinților în legătură cu riscurile infracționalității din 
unitățile de învățământ și zonele adiacente acestora, 
precum și a transmiterii unor recomandări preventive în 
format integrat

 Durata: 07.09.2019 – 20.09.2019
 Structuri implicate: Instituția Prefectului, IGPR, 

IGJR, ANITP, ANA, IGSU
 Tipuri de public țintă: Elevi, Profesori, Părinți
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Structurile implicate au prezentat   mesaje de preventive conform  domeniului de 
competență, după cum urmează
Creşterea gradului de informare a elevilor și cadrelor didactice cu privire la:
prevenirea delicvenței juvenile și a victimizării minorilor în diverse situații,
răspunderea penală și contravențională a minorilor și pedepsele prevăzute de 
lege în cazul comiterii unor fapte antisociale
prevenirea violenței în școli,                              
regulile de conduită și siguranța în diferite medii sociale, 
riscurile și pericolele la care pot fi expuși în afara școlii și în mediul online, 
modalitatea de sesizare a unor fapte antisociale de care au luat cunoștință sau 
cărora le-au căzut victime; 
prevenirea traficului de persoane;
creșterea nivelului de informare, sensibilizare și conștientizare a populației 
școlare în vederea neînceperii consumului de droguri și în vederea evitării 
transformării consumului experimental și ocazional în consum regulat.
creșterea nivelului de informare a populației școlare în situații de incendiu, 
cutremur sau alte situații de urgență, desfăşurate de Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ.



REZULTATE :
 1 activitate desfășurată în sistem integrat într-un centru comercial 

înainte de începerea anului școlar cu aproximativ 300 beneficiari ( 
părinți și copii)

 73 de activități de informare desfășurate în unitățile școlare 
care:

19 unitati școlare în mediul rural
30 unitati școlare în mediul urban 

 Beneficiari direcți: 
7507 elevi, 
297 cadre didactice, 
300 părinți
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 - https://www.ziarpiatraneamt.ro/10-pentru-siguranta-campania-de-informare-si-prevenire-la-
inceput-de-an-scolar

 - https://zch.ro/shopping-scolar-cu-politia/

 - https://www.ziartarguneamt.ro/10-pentru-siguranta-campanie-ipj-neamt

 - http://www.ziarulderoman.ro/politistii-nemteni-continua-campania-nationala-10-pentru-
siguranta/

 - https://www.ziarpiatraneamt.ro/campania-nationala-10-pentru-siguranta-continua

 - https://ziarulceahlaul.ro/debutul-campaniei-10-pentru-siguranta/

 - http://www.ziarulderoman.ro/politistii-au-inceput-campania-10-pentru-siguranta/

 - https://www.jurnaldeneamt.ro/2019/09/06/10-pentru-siguranta-campanie-de-informare-si-
prevenire-in-judetul-neamt/

 - http://stiripiatraneamt.ro/2019/09/10-pentru-siguranta-campanie-initiata-de-ipj-neamt/

 - https://realitateadeneamt.net/index.php/2019/09/07/campania-10-pentru-siguranta/
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