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OBIECTUL INTERPELĂRII :
Stimate domnule ministru,
Doresc să vă supun atenţiei o problemă stringentă pentru majoritatea unităţilor de
învăţământ din municipiul Ploieşti, valabilă, cel mai probabil, şi în alte centre
urbane din România : siguranţa elevilor în şcoală şi mai ales în afara şcolii.
Pentru că pe parcursul anului şcolar precedent, în apropierea unităţilor de
învăţământ din municipiul Ploieşti au fost semnalate agresiuni ale căror victime au
fost elevii, autorităţile locale şi responsabilii din sistemul de educaţie au venit cu tot
felul de soluţii pentru rezolvarea acestei probleme, care şi-au dovedit din păcate
ineficienţa.
Astfel, Primăria Ploieşti a considerat necesar să investească din bugetul local peste
400.000 lei pentru achiziţia de camere video care au fost amplasate în incinta unor
unităţi şcolare din municipiu. Multe dintre aceste sisteme de supraveghere ori nu
funcţionează, ori nu sunt conectate la un dispecerat care să permită măsuri de
intervenţie rapidă. În aceste condiţii, camerele video devin utile doar parţial, chiar şi
pentru paza bunurilor mobile din şcoală, în niciun caz pentru siguranţa elevilor.
În alte cazuri, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din Ploieşti sau
comitetele de părinţi au decis să angajeze firme de pază, plătite din banii părinţilor.

Contribuţiile variază între 10 şi 25 lei de elev pe semestru, fapt care, pe lângă
caracterul ilegal al unei astfel de plăţi, tot nu rezolvă problema, deoarece agenţii de
pază nu au competenţa să intervină în zone din imediata apropiere a unităţilor de
învăţământ, deci în afara şcolii, acolo unde au fost semnalate cele mai multe dintre
agresiuni cu victime minori.
Există şi situaţii în care unităţile de învăţământ nu au niciun fel de pază, deoarece
părinţii nu îşi pot permite să plătească un contract cu o firmă de specialitate,
administraţia locală nu s-a implicat în acest sens, iar camerele video nu există, nu
acoperă zonele cu risc de infracţionalitate sau nu funcţionează.
În aceste condiţii, consider că se impune adoptarea unor reglementări unitare din
partea instituţiilor specializate, Poliţia Română, Jandarmeria Română şi Poliţia
Comunitară – pentru asigurarea unui grad sporit de siguranţă a elevilor, în special
în zonele din imediata apropiere a unităţilor de învăţământ.
Mai exact, fiecare primar ar trebui să fie informat de instituţiile competente cu
privire la atribuirea responsabilităţilor pentru siguranţa elevilor şi cum trebuie
întocmit planul de pază al unităţilor şcolare.
În situaţia în care acest tip de reglementări există, vă solicit să precizaţi care sunt
acestea, să le comunicaţi de urgenţă administraţiilor locale şi să urmăriţi aplicarea
lor.
Solicit răspuns scris !

Cu consideraţie,
Senator PSD Daniel Savu

