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I. MOTIVAŢIE 

 

Migraţia forţei de muncă  către piaţa locurilor de muncă din Europa, ca urmare a aderării României la comunitatea europeană, atrage după sine 

un val de probleme sociale pe care societatea civilă şi instituţiile statului încearcă să le găsească o rezolvare pe termen lung. 

Conform unor studii realizate de Asociaţia Salvaţi Copiii, în ultimii 10 ani, din România au plecat la muncă în străinătate peste 2.000.000 de 

persoane. Copiii acestor persoane, care au plecat la muncă în altă ţară, reprezintă o categorie socială cu grad de vulnerabilitate crescut, necesitând 

suport specializat din punct de vedere educaţional. 

 Datele furnizate de Direcţia pentru Protecţia Copilului indică faptul că în anul 2013 în România sunt 82.073 de copii rămaşi acasă şi ai căror 

părinţi sunt plecaţi să muncească în străinătate (conform statisticilor Asociaţiei Salvaţi Copiii). În realitate, numărul copiilor rămaşi singuri acasă 

este mult mai mare, mare parte dintre părinţi refuzând să declare că muncesc în altă ţară  

Specialiştii în educaţie şi psihologii arată că deprivarea afectivă a copilului de părinte/părinţi îi face pe copii vulnerabili, fiind expuşi riscului de 

delincvenţă, victimizare şi abandon şcolar.  

Această categorie de minori reprezintă o prioritate în activităţile de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor  desfăşurate de 

Compartimentul de Proximitate din cadrul SECŢIEI 4 POLIŢIE Iaşi deoarece reflectă un segment social cu risc crescut din punct de vedere 

criminogen. 

Pornind de la aceste realităţi, dar şi de la faptul că prevenirea delincvenţei juvenile reprezintă o prioritate pentru activităţile Poliţiei Române din 

anul 2012 şi până în prezent, considerăm că este necesar să dezvoltăm şi să implementăm un proiect educativ-preventiv adresat acestei categorii de 

minori care locuiesc şi învaţă pe raza de competenţă a Secţiei 4 Poliţie Iaşi. 

Prin acest proiect ne propunem să realizăm o serie de activităţi de informare şi prevenire în cadrul unităţilor şcolare de pe raza Secţiei 4 Poliţie 

având ca beneficiari direcţi copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. 

 Totodată, ne propunem să realizăm o serie de sesiuni de informare şi cu directorii unităţilor de învăţământ şi cadrele didactice în scopul 

identificării timpurii a comportamentelor cu risc ale elevilor care au părinţii plecaţi la muncă în altă ţară. 

Având ca punct de plecare aceste deziderate,  poliţiştii de proximitate au conceput proiectul “COPIII SINGURI ACASĂ” axat pe  

activităţi de informare la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ ce vizează dezvoltarea abilităţilor de siguranţă personală şi de reducere a unor 

comportamente neadecvate spaţiului şcolar şi extraşcolar. Acest gen de activităţi este conceput a fi realizat şi derulat în parteneriat cu specialişti din 

cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, C.J.R.A.E Iaşi, Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi şi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

din cadrul U.A.I.C. Iaşi. 
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II. SCOPUL 

 

Informarea şi dezvoltarea unor atitudini pro-sociale de creştere a siguranţei personale şi de prevenire a comportamentului deviant şi a 

victimizării minorilor  în rândul elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. 

 
 

III. OBIECTIVE 

 

1. Cunoaşterea de către elevi şi profesori a factorilor de risc în adoptarea comportamentului deviant (absenteism, anturaj, consum de alcool) 

şi a consecinţelor actelor de violenţă verbală şi fizică (aspecte legislative); 

2. Conştientizarea de către elevi, profesori, părinţi/ membrii familiei care au în grijă minori cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate- a 

riscului crescut de victimizare şi a consecinţelor distructive în plan personal atunci când un elev este nesupravegheat şi când aderă la 

grupuri cu comportament deviant (abuz fizic şi psihic); 

3. Promovarea şi încurajarea unor reguli de comportament civilizat faţă de colegi, profesori, părinţi/ membrilor familiei care au în grijă 

minori cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 

4. Cunoaşterea regulilor de circulaţie pe drumurile publice; 

 

 

IV. GRUP ŢINTĂ  

 

 Beneficiari direcţi: elevii, cadrele didactice şi părinţii/ membrii familiei care au în grijă minori cu părinţi plecaţi la muncă în 

străinătate, din clasele V-XII din  unităţile şcolare de pe raza de competenţă a Secţiei 4 Poliţie Iaşi; 

  

  Beneficiari indirecţi: comunitatea locală 

 

 

            V. REZULTATE AŞTEPTATE 

 

 aproximativ 600 elevi din cadrul unităţilor şcolare de pe raza de competenţă a Secţiei 4 Poliţie Iaşi vor fi informaţi cu privire 

la consecinţele actelor de violenţă verbală şi fizică, la  factorii de risc în adoptarea comportamentului deviant, la consecinţele 

distructive în plan personal atunci când aderă la grupuri cu comportament deviant (abuz fizic şi psihic), precum şi la regulile 

de circulaţie pe drumurile publice; 

 Aproximativ 100 de profesori îşi vor dezvolta abilităţile de a iniţia activităţi privind  siguranţa copiilor prin participarea la 

şedinţele de instruire  şi de informare;     

 optimizarea relaţiei între şcoală şi părinţii/ membrii familiei care au în grijă minori cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate  

pentru a  depista la timp eventualele situaţii de risc pentru minori sau eventualele comportamente  deviante ale acestora; 

 diminuarea numărului conflictelor elev-elev, elev-profesor, elev-familie. 
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     VI. INDICATORI DE EVALUARE 

Indicatori de evaluare cantitativi 

 numărul elevilor, profesorilor şi părinţilor/ membrilor familiei care au în grijă minori cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate- 

participanţi la activităţi; 

 numărul de activităţi informativ-preventive cu elevii; 

 numărul de absenţe, de situaţii de eşec şcolar, de sesizări de acte de violenţă în şcoală; 

 numărul de materiale informative distribuite –broşuri, pliante. 

 

Indicatori de evaluare calitativi 

 rezultatele pozitive înregistrate în comunicarea elev-elev, elev-profesor, elev-familie; 

 calitatea activităţilor de informare derulate de poliţie şi profesori;  

 modalitatea de implicare a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice în activităţi;  

 impactul activităţilor derulate asupra populaţiei. 

 

 

      VII. ZONA DE IMPLEMENTARE  

1. Liceul Teoretic “Al. I. Cuza” Iaşi 

2. Liceul “Spiru Haret” UCECOM- Filiala Iaşi 

3. Şcoala Specială “Constantin Păunescu” Iaşi 

4. Şcoala Gimnazială “Ionel Teodoreanu” Iaşi 

5. Şcoala Gimnazială “Gheorghe I. Brătianu” Iaşi 

6. Şcoala Gimnazială “B. P. Haşdeu” Iaşi 

7. Centrul de Plasament “C.A. Rosetti” Iaşi 

8. Şcoala Internaţională SPECTRUM Iaşi 

 

  

      VIII. DURATA DE DESFĂŞURARE  - octombrie 2016 – iulie 2017 
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            IX. PARTENERI IMPLICAŢI ÎN PROGRAM 

 

1). Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi prin : 

  Secţia 4 Poliţie Iaşi- Compartimentul Poliţiei de Proximitate prin poliţiştii de proximitate care : 

 va stabili, coordona, desfăşura şi monitoriza activităţile propuse; 

 va stabili calendarul activităţilor împreună cu partenerii; 

 va asigura implicarea şi prezenţa în activităţi specifice ce se vor derula în proiect a poliţiştilor de proximitate. 

            2).  Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi: 

 va asigura consiliere de specialitate pentru implementarea activităţilor în unităţile de învăţământ; 

 va permite accesul echipei de proiect în unităţile de învăţământ de pe raza de competenţă a Secţiei 4 Poliţie, respectiv, în unităţile 

şcolare nominalizate în prezentul proiect de activitate; 

 va acorda sprijin echipei de proiect în atingerea obiectivelor prezentului proiect. 

3). Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională,  prin psihologul şcolar  va  oferi servicii de consiliere psihologică atât elevilor 

cât şi părinţilor. 

4). Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi va asigura implicarea şi prezenţa alături de poliţiştii de proximitate în activităţi specifice ce se 

vor derula în proiect. 

5) Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, prin Asociaţia E-team Psychology, va 

realiza un studiu care  va direcţiona activităţile de prevenire în scopul identificării riscurilor şi vulnerabilităţilor grupului ţintă, şi va participa la 

implementarea activităţilor educativ-preventive alături de ceilalţi parteneri. 

6). Unităţile de învăţământ partenere de pe raza de competenţă a Secţiei 4 Poliţie Iaşi care: 

 vor asigura cadrul de desfăşurare a activităţilor  şi vor oferi informaţii legate de situaţia şcolară şi familială a elevilor; 

 vor participa la stabilirea, coordonarea, desfăşurarea şi monitorizarea activităţilor propuse; 

 vor disemina informaţiile în rândul populaţiei şcolare.  

            

             X. RESURSE 

- Umane -  poliţişti de proximitate, specialişti din cadrul bibliotecii judeţene şi cadre didactice. 

- Materiale - pliante, broşuri, materiale video 
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XI. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR  

 

ACTIVITĂŢI 2016 2017 Responsabili 

10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

Stabilirea echipei de proiect şi planificarea 

principalelor activităţi ce vor fi derulate 

Lansarea proiectului. 

* *         I.P.J Iaşi- prin Secţia 4 Poliţie  

I.S.J Iaşi  

C.J.R.A.E Iaşi 

Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Unităţile de învăţământ partenere 

Realizarea de instruiri cu profesorii unităţilor de 

învăţământ partenere pentru prezentarea 

proiectului şi ulterior pentru dezvoltarea 

capacităţii de a lucra cu elevii care creează 

probleme    

Realizarea unui studiu pilot de identificare a 

riscurilor şi vulnerabilităţilor grupului ţintă  

 *  *  *  *   I.P.J Iaşi- prin Secţia 4 Poliţie  

I.S.J Iaşi  

C.J.R.A.E Iaşi 

Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Unităţile de învăţământ partenere 

Întâlniri/şedinţe de informare cu populaţia şcolară 

privind prevenirea delincvenţei juvenile şi a 

victimizării minorilor  

* * * * * * * * *  I.P.J Iaşi- prin Secţia 4 Poliţie  

I.S.J Iaşi  

C.J.R.A.E Iaşi 

Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Unităţile de învăţământ partenere 

Realizarea/multiplicarea  unor materiale  cu 

informaţii pe domeniul siguranţei personale şi 

distribuirea lor în cadrul şcolii (pliante) 

 

 *  * * * * *   I.P.J Iaşi- prin Secţia 4 Poliţie  

I.S.J Iaşi  

C.J.R.A.E Iaşi 

Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Unităţile de învăţământ partenere 

Organizarea unor evenimente extraşcolare la care 

să participe elevi din cadrul şcolii, inclusiv din 

grupul ţintă (ex. invitarea la manifestările de Ziua 

Poliţiei, etc) 

în funcţie de oportunităţile identificate I.P.J Iaşi- prin Secţia 4 Poliţie  

I.S.J Iaşi  

C.J.R.A.E Iaşi 

Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Unităţile de învăţământ partenere 
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Consilierea educativă şi monitorizarea progreselor  

la învăţătură a copiilor din grupul ţintă în vederea 

reabilitării situaţiei şcolare 

permanent I.S.J Iaşi  

C.J.R.A.E Iaşi 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Unităţile de învăţământ partenere 

 Asistenţă psihologică şi juridică, monitorizare şi 

intervenţie în vederea corijării comportamentelor 

predelincvente sau delincvente, precum şi a 

factorilor de risc ce pot favoriza victimizarea 

minorilor 

permanent I.P.J Iaşi- prin Secţia 4 Poliţie  

I.S.J Iaşi  

C.J.R.A.E Iaşi 

Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Unităţile de învăţământ partenere  

Finalizarea proiectului şi întocmirea evaluării 

finale a activităţilor desfăşurate (cantitativă şi 

calitativă) 

        * * I.P.J Iaşi- prin Secţia 4 Poliţie  

I.S.J Iaşi  

C.J.R.A.E Iaşi 

Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Unităţile de învăţământ partenere 

 

 
XII. Precizări finale 

Din partea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, SECŢIA 4 POLIŢIE, persoanele responsabile sunt:  

- pentru  activităţile de coordonare şi implementare: Compartimentul Poliţiei de Proximitate format din: 

 Agent şef principal de poliţie ZETU IULIAN 

 Agent şef principal de poliţie RADU GICĂ 

 Agent şef principal de poliţie IONIŢĂ LAURENŢIU 

 Agent şef de poliţie VASILIU TEODOR 

 Agent şef de poliţie CARP CRISTIAN 

 Agent şef adj. de poliţie GRĂDINARIU TUDORIŢA 

 Agent şef adj. de poliţie MORARIU MIHAELA 

 Agent şef adj. de poliţie MOLOCEA GABRIEL 

 Agent şef adj. de poliţie TOFAN IONUŢ 

Din partea Bibliotecii Judeţene “Gh. Asachi” Iaşi, d-na MIHAELA MORARIU- Şef Serviciu Programe şi Proiecte- şi d-na ELENA ZANET-  

bibliograf   documentarist. 
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        Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi- Inspector şcolar pentru activităţi extraşcolare, d-na prof. ALLA APOPEI 

        Din partea C.J.R.A.E Iaşi, director, d-na profesor consilier şcolar  MANUELA VLASIE 

        Din partea Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul U.A.I.C Iaşi- Asociaţia E-team Psychology- preşedinte, doctorand 

ANDREEA  AIFTINCĂI 

 

 

         

 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE 

JUDEŢEAN IAŞI 

SECŢIA A-IV-A POLIŢIE IAŞI 

 

              ŞEFUL SECŢIEI,  

              Comisar şef de poliţie, 

                        DUMITRU OPINCĂ  

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 

IAŞI 

 

Inspector şcolar general,  

 

        Prof. dr. CAMELIA GAVRILĂ 

 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “Gh. 

Asachi” Iaşi 

 

Director,  

 

      DAN NICOLAE DOBOŞ 

                                     

   CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ 

                                  EDUCAŢIONALĂ IAŞI 

 

                        Director, 

                              Profesor Consilier Şcolar, 

                                     MANUELA VLASIE 

 

            Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi  

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI 

 

         Decan,  

                 Conf. univ. dr. ŞTEFAN BONCU 

 

 

           

 

                 

                                                                                                               

 

                                                                                               ÎNTOCMIT, 

Agent şef adjunct de poliţie, 

 

GRĂDINARIU TUDORIŢA 


