
COMUNICAT DE PRESĂ 

Cu privire la desfăşurarea  programului ,, Educaţie pentru siguranţa 

tinerilor” 

Luni 28.04.2014, în baza protocolului încheiat între Şcoala Naţională de 

Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna şi  ASOCIAŢIA „SFÂNTUL NICOLAE 

CEL MILOSTIV” IAŞI, reprezentată de către asistent universitar Lăcrămioara BOZ, 

coordonator Proiect „112 – SITUAŢII DE URGENTĂ – EDUCAŢIE ŞI PREVENIRE”, 

s-a desfăşurat programul „Educaţie pentru siguranţă tinerilor”. 

În cadrul programului, 23 de elevi ai Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor 

de Penitenciare Tîrgu Ocna instruiţi şi coordonaţi de doamna jurist Lăcrămioara Boz 

au susţinut cu elevii şi cadrele didactice de la  trei instituţii de învăţământ din Tg. Ocna 

respectiv Şcoala Gimnazială nr. 1, Liceul Tehnologic şi Colegiul Naţional ,,Costache 

Negri”, activităţi de educaţie şi informare în scopul prevenirii sau limitării efectelor 

negative caracteristice situaţiilor ce pun în pericol viaţa şi sănătatea tinerilor. 

Astfel, elevii şcolii  au fost cei care au prezentat teme informative adaptate celor 

două cicluri de învăţământ, gimnazial şi liceal, fiind tratate subiecte precum 

comportamentul preventiv pentru a nu deveni victime sau agresori prin activităţi 

infracţionale, siguranţa pe internet, violenţa domestică, violenţa şcolară, comportarea 

corectă în caz de situaţii de urgenţă şi apelarea eficientă a apelului unic de urgenţă 

112. Au fost de asemenea sfătuiţi să nu dea curs tentaţiilor privind consumul de alcool, 

de substanţe interzise, primind recomandarea despre cum să nu devină victimele unui 

context nefavorabil care poate degenera foarte uşor într-o activitate infracţională. 

Tinerii prezenţi au demonstrat faptul că au cunoştinţă despre regulile de bază 

privind o conduită preventivă, discuţiile purtate fiind interactive şi constructive. 

 Scopul acestei activităţi vizează creşterea gradului de siguranţă a tinerilor prin 

conştientizarea şi înţelegerea corectă a realităţilor sociale şi prin adoptarea unei 

atitudini corecte într-o situaţie ce îi poate pune în pericol. 
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