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Avocatul Poporului solicită Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, între 

altele, să ia măsuri pentru stabilirea unui sistem de pază a școlilor în 
colaborare cu organele de poliție, inclusiv în mediul rural   

 
 
                Avocatul Poporului a emis, în 23 ianuarie 2020, o Recomandare către 

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, în care solicită, între altele, stabilirea unui 

sistem – cadru de asigurare a protecției unităților școlare, a siguranței elevilor și a 

personalului didactic în colaborare cu organele de poliție, inclusiv în mediul rural și 

sprijinirea directorilor școlilor care nu au, nici până la data formulării recomandării, 

nicio formă de pază sau supraveghere video.   

 

                Recomandarea este urmarea sesizării din oficiu, demersurilor și anchetei 

efectuate de către Avocatul Poporului la Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, 

Inspectoratul Școlar Județean Iași, Primăriile Municipiilor Iași și Vaslui, după 

apariția în presă a unor informații privind problematica cheltuielilor făcute de părinți 

cu titlul de ”fondul clasei”/ ”fondul școli”, banii fiind folosiți de către directorii de 

școli pentru plata serviciilor de pază a unităților școlare.  

 

      În urma verificărilor efectuate, Avocatul Poporului a constatat, între altele, 

că la nivelul județului Iași, pentru aproximativ 50% din unitățile de invățământ există 



pază asigurată în școli, pentru restul până la 100% paza este asigurată prin 

supraveghere video. În schimb, la nivelul județului Vaslui situația este mult mai 

delicată, în jur de 40% din unitățile de învățământ neavând niciun fel de pază sau 

formă de supraveghere video, motiv pentru care a fost emisă Recomandarea către 

ISJ Vaslui, Recomandare al cărei întreg conținut poate fi consultat accesând link-ul 

http://www.avp.ro/recomandari2020/recomandare16_2020.pdf .  

 

      Pentru informații suplimentare, puteți lua legătura cu purtătorul de cuvânt 

al instituției, Matei Vîrtosu, pe mail matei.virtosu@avp.ro sau mobil 0728 212 811. 
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