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70 la suta dintre elevi se tem de colegi- 

 

Scolile bacauane au devenit unele dintre cele mai periculoase locuri pentru copii. Sapte din zece elevi se 

tem de colegii lor, spun studiile de specialitate. De altfel, altercatiile si bataile din unitatile de 

invatamânt fac ca cei mai multi elevi sa mearga cu teama la ore. 

 

In primele 10 luni ale lui 2010, la nivelul judetului Bacau, in incinta si imediata apropiere a unitatilor 

scolare, au fost sesizate 49 de infractiuni de violenta scolara, in crestere de 2 la suta fata de aceeasi 

perioada a anului trecut. Cele mai multe asftfel de sesizari au fost inregistrate in mediul urban (75 la 

suta). 34 de elevi au fost identificati ca fiind autori de infractiuni, iar alti 45 au fost victimele infractorilor. 

"Surprinzator este faptul ca in liceele cunoscute cu risc criminogen, din partea de sud a municipiului 

Bacau, unde a si fost aplicat proiectul «Prezentul iti poate bloca viitorul», au fost inregistrate mai putine 

fapte, decât in unitatile de invatamânt din partea de nord a orasului", a declarat comisar Adrian Tuluc, 

sef Politia de Proximitate Bacau. 

 

Furturile s-au dublat, loviturile au scazut 

 

Elevii sunt expusi multor pericole, de la furturi si tâlharii, pâna la agresiuni fizice si verbale. In perioada 

de referinta au fost sesizate 27 de furturi din scoli si asupra elevilor. Numarul acestora este dublu fata de 

anul trecut. In marea majoritate au fost sustrase telefoane mobile, dar si obiecte din patrimoniul 

unitatilor de invatamânt. Tot in primele 10 luni ale anului 2010 au mai fost raportate 18 loviri intre elevi 

(in scadere cu 50 la suta), o amenintare, o tâlharie si doua tentative de viol. "85 la suta dintre faptele 

sesizate au fost comise in incinta si in perimetrul scolilor, in timpul pauzelor mari si imediat dupa iesirea 

de la cursuri a elevilor", a mai precizat seful Politiei de Proximitate Bacau. Politistii au sanctionat in 

aceasta perioada 192 de persoane care au patruns fara drept in incinta scolilor. Mai mult, pentru 

scaderea numarului de fapte sesizate in municipiul Bacau, in noiembrie a fost organizata si o sedinta cu 

toti directorii de scoli, "unde Politia a recomandat punerea in aplicare a regulamentelor scolare, care 

interzic portul telefonului mobil la orele de curs si respectarea normelor de acces in scoala", a mai spus 

Adrian Tuluc. 

 



Orele de curs in baruri 

 

Pentru a combate si preveni cele mai mari probleme din majoritatea scolilor si liceelor, respectiv 

absenteismul scolar si delicventa juvenila, politistii bacauani au desfasurat anul acesta, in sistem 

integrat, 447 de actiuni, la care se mai adauga si 1.090 de verificari la unitatile economice din apropierea 

scolilor. Din pacate din ce in ce mai multi elevi prefera sa-si petreaca orele de curs in baruri. In urma 

activitatilor desfasurate de oamenii legii au depistat 668 de elevi chiulangii. In acelasi timp au fost 

sanctionati si vânzatorii din birturi, care ofereau spre comercializare elevilor atât bauturi alcoolice, cât si 

tigari. "In perioada urmatoare, atât politistii de proximitate, patrulele de ordine publica, jandarmii, cât si 

politistii comunitari vor trece in permanenta pe la scoli si vor contacta conducerea fiecarei scoli", a spus 

comisar Adrian Tuluc. Politistii de proximitate au executat 795 de sedinte, seminarii si dezbateri pe tema 

violentei in scoli. 

 

Pe locul doi in lume 

 

Cel mai recent studiu al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) situeaza scolile din România pe locul 

doi în lume, într-un clasament ce cuprinde 37 de tari, în ceea ce priveste perceptia violentei. 70 la suta 

dintre elevii români spun ca se tem de comportamentul agresiv al colegilor. Un sondaj de opinie realizat, 

anul trecut, la nivel national, arata ca 54 la suta dintre elevi considera ca violenta în scoli e o problema 

permanenta, iar 44 la suta, ca e una care apare din când în când. 

 

Elev bataus la “Vranceanu” 

 

Alexandru D., elev in clasa a XII-a, la Colegiul National “Gh. Vranceanu”, a fost implicat intr-un scandal de 

proportii in luna noiembrie. El este acum monitorizat permanent de cadrele didactice si conducerea 

liceului. Imediat dupa incident, consiliul profesoral a decis ca elevul sa fie exmatriculat, cu drept de 

reinmatriculare la un alt liceu din oras dupa un an, insa decizia a ramas in stand-by. Intre timp, pe 

numele elevului in cauza s-a intocmit si dosar de cercetare penala. Alexandru D. si-a batut un coleg din 

clasa a X-a, pe Dragos M., in curtea liceului, in pauza din jurul orei 9.15. Bataia a fost surprinsa si de 

camerele de vederi instalate in curtea scolii. Agresorul si-a recunoscut fapta in fata conducerii liceului. 

Victima a depus si o plângere la Sectia II Politie, iar acum dosarul este instrumentat de Judecatoria 

Bacau. 

Roxana Neagu 

Sinziana Filimon 



 

 

Cele mai multe infractiuni sesizate in primele 10 luni ale anului 2010 au fost in municipiul Bacau, 

respectiv 29 de fapte. Alte 7 infractiuni au fost raportate in comunele arondate Bacaului, 3 in Onesti, 2 in 

Moinesti, 2 in Slanic Moldova si 2 in Buhusi. 

 

„Violenta de care dau dovada copiii isi are cauza în atitudinea parintilor, dar si în slaba implicare a 

profesorilor. Cauzele sunt multiple si vin, in special, din interiorul copiilor. Fiecare are un anumit grad de 

violenta, iar când acesta este stimulat se ajunge la agresiune fizica si verbala. Vorbim aici si de frustarile 

interioare, de nemultumirile care vin fie din familie, fie din societate. Copilul preia toate acestea si 

reactioneaza ca atare. Tot ce este in jurul lui stimuleaza. Parintii, dirigintii de la clasa, scoala in general 

cu tot ce inseamna ea, trebuie sa se implice permanent, iar copiii sa fie mereu antrenati in actiuni cu 

semnificatie pozitiva pentru eliminarea acestor cauze.” 

Lucica Dandu – psiholog, inspector specialitate invatamânt special si consilier psihopedagogic 


