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PREVENIREA ŞI COMBATEREA CRIMINALITĂŢII 
      

     

 

 

DESPRE EDUCAŢIA PREVENTIVĂ  

DESFĂŞURATĂ DE CĂTRE STRUCTURILE SPECIALIZATE ALE 

JANDARMERIEI ROMÂNE ÎN DIFERITE MEDII SOCIALE 

 

 

 
 

Clarificări conceptuale 

 

Prevenirea criminalităţii, prin acţiuni educative, este o componentă a prevenirii sociale, 

desfăşurată de vectori educaţionali (familie, şcoală, forţe poliţieneşti), în cadrul legal, prin 

propagandă juridică, pregătire anti-infracţională şi anti-victimală, cu scopul de a limita posibilitatea 

apariţiei faptelor antisociale. 

Prevenirea criminalităţii, aşa cum este înţeleasă de lucrătorii de jandarmerie, are un 

caracter colectiv şi nu individual (prin natura atribuţiilor, gestionăm mase de oameni, din punct de 

vedere al siguranţei), nu este coercitivă, acţionează înainte de producerea faptelor antisociale, 

exclude măsurile de pedepsire sau intimidare. Având încredere în prevenire, credem că 

personalitatea omului poate fi modificată prin educaţie şi prin schimbarea contextelor situaţionale. 

Totuşi, identificăm unele limite ale activităţii de prevenire: diversitatea mare a faptelor 

antisociale, costuri ridicate ale unor modalităţi de intervenţie, uneori starea mentală nu poate fi 

prevăzută/influenţată, anumite măsuri pot veni în contradicţie cu valorile locale etc. 

În sens larg, prevenirea criminalităţii se realizează, în afara educaţiei preventive, şi 

prin măsuri administrative de organizare a spaţiului public, iluminat stradal, patrularea forţelor de 

ordine, prioritizarea zonelor de intervenţie prin direcţionarea efectivelor poliţieneşti, apeluri de 

urgenţă tip 112, supraveghere video a punctelor comunitare vulnerabile, gestionarea situaţiei 

operative prin utilizarea elementelor poliţieneşti în ţinută civilă. 

 

Cine suntem? 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş este structură a Jandarmeriei Române, forţă 

principală de ordine şi siguranţă publică, instituţie specializată a statului, cu statut militar, 

componentă a Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită, în condiţiile legii, atribuţiile 

ce îi revin cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor 

încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi 

combaterea actelor de terorism. 
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Ce facem? 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş desfăşoară acţiuni preventiv-educative în 

mediul şcolar preuniversitar, folosind efective specializate din compartimentul Prevenirea şi 

combaterea criminalităţii.  

Temeiul legal al acestor acţiuni este reprezentat de Legea 550/2004 privind 

organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, Legea 35/2007 privind creşterea siguranţei în 

unităţile de învăţământ şi Legea 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 

competiţiilor şi jocurilor sportive. 

 

Cum facem? 

În baza actelor normative enunţate mai sus, dar şi a unui Plan general de acţiune pentru 

activitatea de prevenire a criminalităţii desfăşurată de către lucrătorii I.J.J. Argeş în anul 2010, a 

unui Plan comun de acţiune cu I.S.J. Argeş pentru activitatea de prevenire a criminalităţii 

desfăşurată de către lucrătorii I.J.J. Argeş, în instituţiile de învăţământ, în anul 2010, denumit 

„Împreună, pentru siguranţă!”, lucrătorii de jandarmerie prestează servicii de ordine şi siguranţă 

publică prin desfăşurarea unor acţiuni preventiv-educative în unităţi şcolare, din mediul urban şi 

rural. Cu unele unităţi şcolare, se desfăşoară parteneriate/proiecte educaţionale în care sunt detaliate 

activităţile prestate de părţile implicate. 

În concret, fie şcoala face o solicitare telefonică a lucrătorilor de jandarmerie pentru 

susţinerea unei prelegeri/şedinţe de pregătire, fie, la începutul unui semestru, se realizează o 

planificare de principiu a acţiunilor comune. 

Personalul specializat al I.J.J. Argeş desfăşoară acţiunile preventiv-educative în 

uniformă, imprimând însă discuţiilor un caracter neformalizat, pentru a uşura comunicarea, 

interacţiunea. Temele discutate şi mijloacele pedagogice sunt adaptate categoriilor de vârstă. 

Informaţia este transmisă, în special, prin imagini/filme, prezentări tip .ppt. 

Activităţile de pregătire anti-infracţională, anti-victimală şi propagandă juridică se 

desfăşoară prin distribuirea de pliante informative, broşuri, materiale didactice, diseminarea 

informaţiilor legislative şi prezentarea temelor specifice în cadrul unor şedinţe de pregătire, 

folosirea sistemului de pregătire tip releu, în instituţiile de învăţământ preuniversitar. Materialele de 

pregătire pot fi transmise, pe bază de proces-verbal, către profesorii-diriginţi ai claselor unde 

Jandarmeria prestează servicii de prevenire a criminalităţii, care devin astfel vectori de pregătire, în 

scopul distribuirii către elevi.  

De regulă, asigurarea materială a acţiunilor preventiv educative este compusă din 

laptop, proiector, pointer, indicator, tablă, flip-chart, white board, ustensile de scris, materiale de 

pregătire în format electronic (.ppt, .doc etc.), postere, pliante, casetofon, dvd player, 

videocasetofon, TV. 

Principiul didactic de acţiune al jandarmilor argeşeni, pe acest domeniu, este că dacă din 

30 de elevi care aud şi interacţionează, 25 ascultă, 20 înţeleg, 15 reţin şi 10 (chiar şi 1) aplică, atunci 

misiunea este perfect justificată.  

Cantitativ, această activitate s-a concretizat prin realizarea unui număr de 139 de acţiuni 

preventiv-educative, în cursul anului 2009 şi 150 de acţiuni desfăşurate până la data de 01.11.2010, 

în diferite instituţii de învăţământ, atât din mun. Piteşti cât şi din alte localităţi. 

Dintre instituţiile de învăţământ implicate activ în activitatea de prevenire, putem 

enumera, nelimitativ, următoarele: 

- Grup Şcolar de Industrializare a Lemnului Piteşti; 

- Colegiul Liceal „Carol Davila” Piteşti; 

-  Liceul Industrial Construcţii de Maşini „Dacia” Piteşti; 

- Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima” Piteşti; 

- Grup Şcolar Construcţii nr. 2 Piteşti; 

- Şcoala Generală nr. 6 „Nicolae Bălcescu” Piteşti; 

- Şcoala Generală nr. 11 „Mihai Eminescu” etc. 

Cu ocazia activităţilor de prevenire s-au distribuit pliante informative („Drogurile între 

iluzie şi realitate”, „Nu te lăsa amăgit de alcool”, „Pahare mici, probleme mari”, „Sănătatea sau tutunul” 

etc.). 
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Dincolo de unele statistici mai mult sau mai puţin sterile, din punct de vedere calitativ, 

beneficiarul serviciilor este cel mai în măsură să se pronunţe. Astfel, familia şi şcoala pot observa 

modelarea comportamentală a minorului, forţele poliţieneşti şi administraţia locală pot analiza evoluţia 

numărului faptelor antisociale comise de către minori în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi 

nu numai. 

Printre constrângerile întâlnite pe timpul desfăşurării acestor acţiuni, se află lipsa unei 

mobilităţi mai mari (aşa cum se observă, acţiunile se desfăşoară, cu preponderenţă, pe raza municipiului 

Piteşti. În zonele rurale folosim efective cu specializare dublă, care execută şi alte misiuni), lipsa 

fondurilor necesare producerii mijloacelor de publicitate juridică şi a mijloacelor didactice. 

Ca oportunităţi identificate în acest palier acţional al Jandarmeriei, enumerăm: 

- posibilitatea perfecţionării efectivelor de jandarmerie în tehnici de comunicare adult-

minor, precum şi în metode didactice (activitate în desfăşurare cu Şcoala Generală 

nr. 6 „Nicolae Bălcescu” Piteşti, prin utilizarea unor materiale foarte utile atingerii 

scopului, transmise de către doamna profesoară Silvia NEAGOE - director); 

- posibilitatea acţionării în sistem integrat cu efectivele specializate ale Poliţiei (avem 

metode şi mijloace similare); 

- posibilitatea utilizării, potrivit normelor legale, a mijloacelor logistice puse la 

dispoziţie de către beneficiarul serviciilor noastre; 

 

Ofiţer specialist II Prevenirea şi combaterea criminalităţii,  

Căpitan 

   

TOMA Cezar 


