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In vederea prevenirii fenomenului violentei in unitatile de invatamant, in aceasta luna, lucratori din 
cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, impreuna cu lucratori de la structurile 
operative si cu reprezentantii Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Alba si ai Agentiei 
Nationale Impotriva Traficului de Persoane, au participat la intalniri cu elevii claselor de liceu din cadrul 
Colegiului Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia, Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia, Colegiului Tehnic „I.D. 
Lazarescu” Cugir si Colegiului National „David Prodan” Cugir. 
 
 
 
In cadrul dezbaterilor au fost urmarite aspecte ce tin de perceptia riscului violentelor in mediul scolar, 
factorii care genereaza sau intretin comportamentele violente, circumstantele producerii faptelor cu 
violenta, atitudiunea cadrelor didactice fata de manifestarile violente si nu in ultimul rand implicarea 
politiei in prevenirea si combaterea violentei in scoli. De asemenea, s-a urmarit constientizarea elevilor 
asupra a ceea ce inseamna traficul de persoane si s-au impartasit sfaturi preventive pentru a nu cadea 
victimele acestuia. 
  
 
Activitatile de informare si prevenire, pe problematica violentei în mediul scolar, precum si pe alte teme, 
vor continua, atât în cadrul unitatilor scolare mentionate, cât si in alte unitati de învatamânt din întreg 
judetul Alba Iulia. 
 
 
Pentru a va tine copilul cat mai departe de un comportament deviant, Politia va recomanda: 



•    comunicati cu copilul dumneavoastra, acesta trebuie inteles, iar personalitatea lui respectata;  
•    fiti fermi cu copilul, dar nu agresivi, violenta nu rezolva problemele ci, mai degraba, le amplifica;  
•    verificati de cati bani de buzunar dispune copilul dumneavoastra si cum ii cheltuieste;  
•    fiul sau fiica dumneavoastra vine acasa cu obiecte de valoare, verificati provenienta lor si nu 
acceptati raspunsuri facile;  
•    sfatuiti-va copilul sa nu accepte invitatia de a se urca in masina unei persoane necunoscute;  
•    educati copilul sa nu primeasca daruri de la persoane necunoscute si nici sa nu dea relatii despre 
programul de lucru al dumneavoastra;  
•    interesati-va permanent de situatia scolara a copilului dumneavoastra;  
•    incercati sa-i cunoasteti si sa va apropiati de prietenii copiilor dumneavoastra si de familiile lor;  
•    asigurati in familie un climat afectiv, de buna intelegere;  
•    distribuiti copiilor sarcini clare in desfasurarea vietii de familie care sa le dezvolte simtul 
responsabilitatii si al utilitatii, fara a exagera insa;  
•    atunci cand observati o schimbare negativa in comportamentul copilului dumneavoastra, motivati-l 
pentru rezolvarea in comun a problemei cu care se confrunta. 


