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Relaiia angajat - angajator, obiectiv important al lnspectoratului Teritorial de 
Munca Sibiu, in domeniul relatiilor de munca 

Potrivit prevederilor Legii nr. 108/ 1999 pentru 1nfiintarea lnspectiei Muncii, republicata 
cu modificarile ~i completarile ulterioare, lnspectia Muncii 1ndepline~te funqia de 
autoritate de stat, prin care asigura exercitarea controlului 'in domeniile relatiilor de 
munca, securitatii ~i sanatatii 'in munca ~i supravegherii pietei, dar ~i cea de 
comunicare ~i informare , prin care se asigura schimbul de informatii cu autoritatile 
administratiei publice centrale ~i locale, precum ~i cu persoanele fizice ~i juridice 
supuse activitatii de control , informarea acestora ~i a cetatenilor asupra modului cum 
se respecta ~i se aplica prevederile legislatiei din domeniile de competenta. 

In anul 2018, lnspectoratul Teritorial de Munca Sibiu, a desfa~urat activitatea din 
domeniul relatiilor de munca, urmarind cu prioritate realizarea actiunilor cuprinse 1n 
Programul Cadrul de Actiuni al ITM Sibiu, aprobat de lnspectia Muncii ~i structurat pe 
campanii europene, campanii nationale, actiuni 'in domeniul relatiilor munca, precum 
~i aqiuni de informare ~i 1ntalniri de lucru cu angajatorii ~i angajatii din judetul Sibiu. 
Prin actiunile de control ~i informare desfa~urate de inspectorii de munca s-a urmarit 
'in principal sensibilizarea angajatorilor cu privire la beneficiile muncii declarate ~i 
dezavantajele muncii nedeclarate. 

Odata cu intrarea 'in vigoare a Legii nr. 62/2011 a dialogului social angajatorii au 
obligatia 'inregistrarii la inspectoratele teritoriale de munca a contractelor colective de 
munca negociate la nivel de unitate. 

Cu privire la evolutia contractelor colective de munca 1nregistrate la I. T .M. Sibiu, 'in 
graficul de mai jos (Fig. 1) se observa o cre~tere evidenta a numarului acestora 
'incepand cu anul 2016. La aceasta cre~tere au contrubuit 'in mod hotarator actiunile de 
informare ~i con~tientizare a beneficiilor parteneriatului ce se na~te 1ntre angajatori ~i 
angajati, pe baza principiilor dezvoltate 'in cadrul dialogului social ~i al clauzelor 
convenite 1n cadrul contractelor colective de munca negociate. 
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Dinamica dezvoltarii economice a judetului Sibiu "in ultimii ani se reflecta 'in mod fidel 
~i 'in evolutia numarului de angajatori activi din judetul nostru. 1n perioada 01.01 .2015 -
18.10.2018 a crescut numarul angajatorilor activi 'in judetul Sibiu cu 19,47%, aceasta cre~tere 
fiind prezentata 'in Fig. 2: 
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Fig. 2 

Din totalul de 157. 922 contracte individuale de munca active transmise de angajatorii 
din judetul Sibiu 'in regi~~rul general de evidenta a salariatilor, un numar de 145.696 
contracte sunt 1ncheiate pe durata nedeterminata ~i un numar de 12.226 contracte 
sunt 1ncheiate pe durata determinata. Exista un nu mar de 5. 962 contracte individuale 
de munca suspendate din care un numar de 472 sunt suspendate prin deta~are. 

Dinamica numarului de salariati ~i a contractelor individuale de munca active 1n 
perioada 01.01 .2015 - 18.10.2018 este prezentata 1n Fig. 3: 
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Evolutia numarului de angajati precum ~i cea a numarului de contracte individuate de 
munca active urmare_;;te dinamica evolutiei numarului de angajatori, aceasta fiind intr-
o cre~tere continua. In 2018 numarul de salariati activi a crescut cu 8, 7% fata de 2015, 
iar numarul de contracte individuate de munca active 1n 2018 a 1nregistrat o cre~tere 
de 10,8% fata de anul 2015. 

Judetul Sibiu se confrunta cu o lipsa acuta a fortei de munca. Acest lucru se reflecta ~i 
1n mobilitatea fortei de munca, aspect semnalat institutiei noastre de catre angajatorii 
din judet , dar constatat ~i 1n controalele efectuate de inspectorii de munca. 

Conform rapoartelor din registrul general de evidenta a salariatilor transmise de 
lnspectia Muncii, 1n perioada ianuarie - septembrie 2018 s-au 1nregistrat un numar total 
de 56.495 contracte individuate de munca noi, care reprezinta 36% din numarul total al 
contractelor individuale de munca active la sfar~itul lunii septembrie 2018, ~i un numar 
total de 61.029 contracte individuale de munca 1ncetate care reprezinta 39% din 
numarul total al contractelor individuate de munca active la sfar~itul lunii septembrie 
2018 . 

lnspectorii de munca din cadrul compartimentelor control relatii de munca ~i control 
munca nedeclarata au efectuat 1n primele 9 luni ale anului 2018 un numar total de 
1.507 controale, au dispus un numar total de 1.359 de masuri ~i au aplicat un numar 
total de 440 sanctiuni contraventionale, din care 101 amenzi 1n valoare totala de 
2.709.000 lei ~i 339 avertismente. 

Tn cadrul controalelor efectuate cu ocazia verificarii modului 1n care angajatorii 
respecta prevederile Codului muncii, o preocupare permanenta a fost reducerea 
efectelor muncii nedeclarate, 1n cadrul a 98% din numarul total al controalelor 
efectuate 1n domeniul relatiilor de munca fiind abordate ~i aspectele legate de 
identificarea ~i combaterea cazurilor de munca nedeclarata. Cu acest prilej, 1n primele 
9 luni ale anului 2018 au fost depistati 110 angajatori care desfa~urau munca 
nedeclarata cu un numar de 241 de persoane fara contracte individuale de munca, cu 
contracte individuale de munca netransmise 1n registrul general de evidenta a 
salariatilor, cu contracte individuale de munca suspendate sau persoane au fost 
depistate la serviciu 1n afara programului stabilit 1n contractele de munca cu timp 
partial. 
Munca fara forme legale depistata 1n perioada 2005-2018 se reflecta 1n Fig. 4. 
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De la 1nceputul anului 2018 ~i pana m prezent inspectorii de munca din cadrul 
compartimentelor control relatii de munca ~i munca nedeclarata au analizat ~i 
solutionat un numar de 517 sesizari primite de la angajati, angajatori sau alte 
institutii. 

In ultimii ani ne 1nscriem pe o plaja relativ constanta a numarului de sesizari 
1nregistrate la I. T.M. Sibiu, a~a cum este redata 1n Fig. 5: 
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Fig. 5 

Principalele aspecte sesizate sunt neacordarea drepturilor salariale, ne1ncheierea 
contractului individual de munca, nerespectarea timpului de lucru ~i a repausului 
saptamanal, neplata orelor suplimentare. 

Aspectele reclamate cu privire la neacordarea drepturilor salariale ~i a altar 
indemnizatii a reprezentat 97,56 % din numarul total al sesizarilor 1n domeniul relatiilor 
de munca. Alte probleme sesizate 1n domeniul relatiilor de munca sunt : 

ne1ncheierea contractului individual de munca (6, 98%); 

neeliberarea adeverintei de vechime (4,44 %) ; 

verificare Legea 156/2000 (4. 76%) 

nerespectarea prevederilor legale privind durata timpului de lucru ~i a 
repausului saptamanal (6,09 %). 

Evolutia sociala ~i economica, nevoia de flexibilitate a muncii, a crescut atat 1n randul 
angajatorilor cat ~i al lucratorilor, ducand la apariiia unor noi forme de raporturi de 
munca care au transformat relaiia traditionala 1ntre angajator ~i angajat. 

Astfel , angajatorii au posibilitatea de a angaja personal salariat cu contract individual 
de munca pe durata determinata pentru pastrarea unei munci cu caracter sezonier 
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De asemenea, agentii de munca temporara pot angaja prin efectul legii, 'inca din anul 
2004 persoane, 'in scopul efectuarii unor misiuni de munca temporara 'in folosul ~i la 
solicitarea unui utilizator (H.G. nr. 1256/2011 privind conditiile de functionare, precum 
~i procedura de autorizare a agentului de munca temporara). 

Tn paralel cu modificarile aduse Codului muncii , 'in 20 aprilie 2011 a fast publicata 
Legea 52 a zilierilor, creand posibilitatea diminuarii unor costuri pentru companiile 
care se pliaza pe conditiile prevazute de Lege pentru utilizarea zil ierilor. Din 
momentul intrarii 'in vigoare a legii (18 mai 2011) ~i pana 'in prezent s-a 'inregistrat o 
cre~tere sustinuta 'in utilizarea acestui tip de relatie de munca. 

Practic, legea prevede anumite activitati ocazionale ce pot fi desfa~urate de 
catre diverse persoane, raportul de munca dintre zilier ~i beneficiar stabilindu-se prin 
acordul de vointa al partilor , fara a fi nevoie de 'incheierea unui contract individual 
de munca. 
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Fig. 6 
Tn cursul anului 2018 au fast reglementate doua noi tipuri de munca prin publicarea 'in 
Monitorul oficial al Romaniei a Legii nr. 81 din 30 martie 2018 privind reglementarea 
activitatii de telemunca (data intrarii 'in vigoare 5 aprilie 2018) ~i a Legii nr. 176/2018 din 
17 iulie 2018 privind internshipul ( data intrarii 'in vigoare 16 august 2018 ) ..... 

lnspectoratul Teritorial de Munca Sibiu a manifestat o permanenta preocupare de 
informare a angajatorilor ~i a angajatilor cu privire la noutatile legislative din domeniul 
de competenta, bunele practici privind relatia angajator - angajat, con~tientizarea 
acestora asupra consecintelor sociale ~i economice ale muncii nedeclarate ~i nu numai. 

Actiunile de informare ~i con~tientizare din anul 2018 au constat 'in organizarea unui 
numar de 11 sesiuni de informar e organizate 'in localitatile Sibiu, Sali~te, Avrig, Agnita 
respectiv Media~, unde au participat un numar total de 704 entita\i - reprezentan\i ai 
unor agen\i economici, exper\i contabili, auditori financiari, inspectori resurse umane, 
juri~ti , reprezentantii celor 450 de parohii din judetul Sibiu, studen\i straini, 
reprezentanti din unitatile care desfa~oara activitati 'in domenii care 'inregistreaza o 
incidenta crescuta a muncii nedeclarate. 

De asemenea, 'in cursul anului 2018 inspectorii de munca desemnati sa participe la 
Cam ania de informare i con tientizare au rezentat individual unui numar de 1.470 
angajatori controlati 'in aceasta perioada materiale informative cu pnvire la 
consecintele sociale ~i economice ale muncii nedeclarate, dar ~i cu privire la 
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modificarea salariului brut 1n contextul transferului contributiilor sociale obligatorii de 
la angajator la angajat. 

In vederea cre~terii gradului de con~tientizare a angajatorilor privind conformarea 
voluntara la cerintele legislatiei 1n domeniul relatiilor de munca, au fost transmise un 
numar de 346 scrisori de notificare la angajatori din judetul Sibiu care 1~i desfa~oara 
activitatea 1n diferite domenii de activitate . 

p. Inspector ~ef 

Remus FURTUNA 

Inspector ~ef Adjunct S.S.M. 

ontrol Relatii de Munca 
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Prevederile legale privind obținerea avizelor și autorizațiilor de securitate 
la incendiu. Situația solicitărilor de avize și autorizații de securitate la 

incendiu în perioada 01.01.2017-30.09.2018 
 

Baza legală: 
• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva încendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 
• O.M.A.I. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și 

autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă; 
• H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se 

supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu. 
 
Introducere 
În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 2, lit. a) și b), din Legea nr.307/2006, 

termenii de autorizație, respectiv aviz de securitate la incendiu au următorul înțeles: 
a) autorizaţie de securitate la incendiu - actul administrativ emis, în baza legii, de 

inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, prin care se 
certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de 
apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale - securitate la incendiu - la 
construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări; autorizaţia de securitate la incendiu 
conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor 
amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de 
vedere al îndeplinirii cerinţei esenţiale - securitate la incendiu; 

b) aviz de securitate la incendiu - actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru 
situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, după verificarea de conformitate cu 
prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, 
adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale - 
securitate la incendiu - a construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări. 

Categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și autorizării/autorizării 
privind securitatea la incendiu sunt cuprinse în anexele 1 și 2 ale H.G. 571/2016. 

 
Documente necesare obținerii avizului de securitate la incendiu 
Anexa 2 a O.M.A.I. nr. 129/2016 stabilește care sunt documentele pe baza cărora se 

solicită avizele de securitate la incendiu. Acestea sunt, după caz, următoarele: 
    a) cerere-tip; 
    b) certificatul de urbanism; 
    c) scenariul de securitate la incendiu; 
    d) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală "securitate la 

incendiu", construcţii şi/sau instalaţii, după caz; 
    e) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000; 
    f) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului; 
    g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, după caz, pentru arhitectură în care 

sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi pentru instalaţiile cu rol în asigurarea cerinţei 
"securitate la incendiu", întocmite la faza de proiectare pentru autorizaţia de construire; 

    h) piese desenate cuprinzând situaţia propusă la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, 
pentru arhitectură în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi pentru instalaţiile 
cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu"; 

    i) schema-bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la scara 1:50, 
1:100 ori 1:200, după caz; 
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    j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri de nivel 
cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după caz, pentru 
instalaţiile interioare de stingere; 

    k) scheme ale instalaţiilor cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", după 
caz; 

    l) schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru 
incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz; 

    m) relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, 
după caz, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează modificările propuse; 

    n) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta staţiei, care nu 
trebuie să depăşească limita de proprietate ori limita terenului închiriat sau concesionat, pe 
care se menţionează distanţa dintre elementele constituente ale acesteia; 

    o) schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale ale 
staţiei de pompare pentru incendiu şi staţiei de hidrofor, scheme electrice şi de acţionare a 
instalaţiei etc., după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere; 

    p) schema instalaţiei şi plan cu zonarea EX; 
    q) opis cu documentele depuse. 
 

Documente necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu 
Anexa 4 a O.M.A.I. nr. 129/2016 stabilește care sunt documentele pe baza cărora se 

solicită autorizațiile de securitate la incendiu. Acestea sunt, după caz, următoarele: 
    a) cerere-tip; 
    b) autorizaţia de construire; 
    c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat 

la baza emiterii avizului - original; 
    d) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la 

baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar 
modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obţinerii avizului de securitate 
la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document; 

    e) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000; 
    f) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care 

sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei 
"securitate la incendiu", din documentaţia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. 
şi detalii de execuţie; 

    g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care 
sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei 
"securitate la incendiu", şi, după caz, detalii de execuţie, cuprinzând situaţia propusă; 

    h) planuri la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, ale instalaţiilor cu rol în asigurarea 
cerinţei securitate la incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie; 

    i) schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru 
incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi 
detalii de execuţie; 

    j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri de nivel 
cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după caz, pentru 
instalaţiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie; 

    k) schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale ale 
staţiei de pompare pentru incendiu şi staţiei de hidrofor, scheme electrice şi de acţionare a 
instalaţiei etc., după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. şi 
detalii de execuţie; 
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    l) schema-bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la scara 1:50, 
1:100 ori 1:200, după caz, pentru instalaţiile de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, 
la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie; 

    m) relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, 
după caz, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează, după caz, 
modificările propuse; 

    n) dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de 
verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce 
devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei 
fundamentale "securitate la incendiu"; 

    o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală "securitate la 
incendiu", construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de 
execuţie; 

    p) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; 
    q) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu 

rol în satisfacerea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au 
performanţe de comportare la foc; 

    r) plan al amenajării la scara 1:100 ori 1:200, după caz; 
    s) planul de evacuare a persoanelor; 
    t) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta staţiei pe care se 

menţionează distanţa dintre elementele constituente ale acesteia sau copii ale acestor planuri, 
vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă 
nu au survenit modificări; 

    u) schema instalaţiei şi plan cu zonarea EX sau copiile acestora, vizate spre 
neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă nu au 
survenit modificări; 

    v) planul la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cuprinzând distanţele minime dintre 
conductele metalice de gaze petroliere lichefiate şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole 
subterane; 

    w) planul la scara 1:100 sau 1:200 al reţelei de hidranţi exteriori; 
    x) schema sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate şi 

plan cu zonarea EX; 
    y) opis cu documentele depuse. 

 
Desfășurarea activității de avizare și autorizare 
Modelele cererilor de eliberare a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu sunt 

prevăzute în anexele 6-7, respectiv anexa 10 din O.M.A.I. nr. 129/2016. 
Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile. 
Termenul de emitere a autorizaţiilor este de maximum 30 de zile. 
În situaţia în care documentaţia este incompletă, în termen de cel mult 10 zile de la 

data înregistrării cererii, inspectoratul judeţean comunică solicitantului, în scris, documentele 
care trebuie depuse spre completare, precum şi faptul că trebuie să ridice documentaţia 
depusă. 

În situaţia în care, în urma verificării conţinutului documentelor şi, respectiv, a 
condiţiilor din teren, se constată că nu sunt respectate prevederile reglementărilor specifice, 
cererea se respinge. 

 
Valabilitatea avizelor şi autorizaţiilor 
Avizele şi autorizaţiile sunt valabile numai însoţite de documentele vizate spre 

neschimbare care au stat la baza emiterii acestora. 
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Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu îşi pierd valabilitatea dacă se 
constată de către agenţii constatatori nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii 
acestora, în ceea ce priveşte: 

    a) stabilitatea la incendiu a construcţiei; 
    b) limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul compartimentelor de 

incendiu; 
    c) protecţia şi evacuarea utilizatorilor; 
    d) siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor; 
    e) asigurarea posibilităţilor de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, după caz, cu 

energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute. 
Pe lângă situaţiile prevăzute la alin. (1), valabilitatea avizelor de securitate la incendiu 

şi protecţie civilă încetează odată cu încetarea valabilităţii certificatului de urbanism sau a 
autorizaţiei de construire, intervenită în condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi. 

În situaţia realizării unor lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei 
construcţiei sau amenajării, persoanele prevăzute la art.30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, au obligaţia reluării procesului de autorizare şi/sau 
avizare 

În cazul pierderii  formularului care atestă existenţa avizului/autorizaţiei de securitate 
la incendiu sau protecţie civilă, solicitantul poate obţine o copie a acestuia/acesteia, în 
termenul de păstrare în arhivă a documentaţiilor, pe baza unei cereri scrise adresate 
inspectoratului judeţean, în care menţionează, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 
declaraţii, că deţine documentaţia tehnică vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii 
avizului/autorizaţiei şi nu are modificări faţă de situaţia de la data autorizării. 

În cazul schimbării proprietarului pe parcursul realizării investiţiei, valabilitatea 
avizului de securitate la incendiu sau protecţie civilă se menţine, dacă sunt respectate 
condiţiile care au stat la baza emiterii acestuia. 

În cazul schimbării proprietarului, utilizatorului sau denumirii beneficiarului, pe 
parcursul duratei de viaţă a construcţiei, valabilitatea autorizaţiei de securitate la incendiu 
sau protecţie civilă se menţine, dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii 
acesteia. Se poate preschimba autorizaţia de securitate la incendiu, cu noua denumire, dacă se 
constată de către inspectorii de specialitate valabilitatea autorizaţiei iniţiale. 
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Situația solicitărilor de avize și autorizații de securitate la incendiu în 
perioada 01.01.2017-30.09.2018 

 
  

 Solicitări avize de securitate la incendiu Solicitări autorizații de securitate la 
incendiu 

 Emise Respinse Documente 
lipsă 

Neîncadrare 
în H.G. 571 

Emise Respinse Documente 
lipsă 

 Neîncadrare  
în H.G. 571 

2017 182 179 45 100 92 90 29 34 
Total 506 245 
2018 135 150 99 45 71 65 62 19 
Total 429 217 
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"o . , ., INSPECTORATUL $COLAR JUDE'fEAN SIBIU 

Nr.15137 /22.10.2018 

Catre, 

INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL SIBIU 

MINISTERUL 
EDUCAJIEI 
NAJJONALE 

Ca urmare a adresei nr. 13924/11.10.2018 inregistrata la Inspectoratul $olar Judetean Sibiu sub 

nr. 15137 din 12.10.2018, va transmitem in anexa informarea pentru Colegiul Prefectural cu tema: 

"Informare privind masurile adoptate pentru reducerea absenteismului ~i a riscului de abandon 

~colar". 

Inspector scolar, 
Daniela MUNTEAN 



INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SIBIU . , , 

INFORMARE 

MINISlERUL 
EDUCAJ]EI 
NAJ]ONALE 

Privind masurile adoptate pentru reducerea absenteismului ~i a 

riscului de abandon ~colar 

Reducerea absenteismului ~i a abandonului ~colar in unitii\ile de invii\iimant sunt prioritii\i ale 

lnspectoratului $colar Judetean Sibiu ~i in noul an ~colar. Anual este elaborat un Plan de miisnri 

pentrn redncerea absenteismului, riscului de abandon in unitatile ~colare dinjudetul Sibiu. 

Absenteismul este o problema sociala caracterizata prin conduita evazionista, cronica, care 

reflecta lipsa de interes, de motiva\ie, de incredere in educa\ia ~colarii. Absenteismul alimenteaza 

insuccesul ~colar ~i reprezinta un prim pas spre abandonul ~colar ~i pariisirea timpurie a sistemului de 

educa\ie. Ca urmare, absenteismul trebuie monitorizat, prevenit ~i redus. 

Abandouul §Colar reprezinta conduita de evaziune definitiva ce consta 1n incetarea frecventiirii 

~colii, parasirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, inaintea ob\inerii unei 

calificari sau pregatiri profesionale complete sau inaintea incheierii actului de studii inceput.La nivelul 

sistemului romanesc de inva\amant, elevii sunt declara\i in abandon ~colar ~i sco~i din eviden\ele 

~colare dupa trei ani de la renuntarea la frecventarea studiilor, perioada in care elevul are timp sii - ~i 

reia ~i continue studiile 

Conform statististicilor UNICEF abandonul ~colar in Romania afecteazii in special patru categorii 

de copii: cei de etnie romii, cei care au crescut in familii sarace, cei din mediul rural ~i cei cu 

dizabilitii\i. 

Rata abandonului ~colar din Romania a sciizut la 18,3% in 2017 fa\ii de nivelul de 18,3% in 2016. 

In judetul Sibiu rata abandonului este la valori mull mai mici: 

Nr. Elevi inscrisi la Numiir de elevi cu abandon §Colar Procent 
crt. Nivelul de inceputul an §Colar 2017-2018 abandon 

§Colarizare anului §Colar 
2017-2018 Total Urban Rural 

1 invii\iimant primar de 20676 115 41 74 0,55% 

masa si special 

2 invii\amant gimnazial 14940 111 42 69 0,74% 

de masii si special 



3 fnvatamant liceal zi 7108 52 37 15 0,73% 

(cl. IX-X); invatamant 

profesional; special 

Total: 42724 278 120 158 0,65% 

1n anul ~colar 2017-2018, fenomenul de abandons-a manifestat in aproximativ aceia~i parametri 

ca ~i in anii ~colari precedenti, la aproximativ 0,60-0,70 % (278 elevi). In anul scalar 2016-2017 au 

abandonat ~coala 291 elevi, in 2015-2016 au abandonat ~coala 297 elevi, 305 elevi au abandonat in 

anul scalar 2014-2015 ~i 428 elevi 1n anul scalar 2013-2014, in medie/an procentul fiind de 

aproximativ 0,60-0, 70%. 

Mentionam ca in anul ~colar 2017-2018 au fost reintegrati in scoli un numiir de 74 care se aflau in 

abandon in anul ~colar precedent. Abandonul ~colar la invaµmantul primar ~i gimnazial este prezent 

mai ales in unitatile ~colare din mediul rural. La nivel liceal ~i profesional (1n clasele IX ~i a X -

inviitiimant obligatoriu) elevii care abandoneaza ~coala provin cu precadere din mediul rural. Putem 

concluziona ca injudetul Sibiu motivele abandonului ~colar sunt: situatia materialii precarii a familiilor 

din mediul rural, plecarea elevilor in striiinatate, elevi cu CES (cerinte educative speciale) care nu pot 

face fata sistemului educational, eleve ciisiitorite (in localitatile cu comunitate majoritara roma). 

Unitati ~colare cu elevi in abandon: $coala Gimnaziala Nr. 10 Sibiu, Colegiul Tehnic Independenta 

Sibiu, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarii Terezianum Sibiu, Liceul Tehnologic Iacobeni, Liceul 

Tehnologic "S. Valerian" Timava, $coala Gimnaziala Blajel, $coala Gimnazialii Jina, $coala 

Gimnazialii Poiana, $coala Gimnazialii Nocrich, Centrul $colar de Educatie lncluziva nr 1 Sibiu. 

Rata participarii elevilor Ia cursuri: fenomenul de absenteism 

Absente nemotivate/elev/lunar: 

Septembrie: 0,84 absente/elev 

Octombrie: 0,91 absente/elev 

Noiembrie: 0,99 absente/elev 

Decembrie: 0, 79 absente/elev 

Ianuarie: 1,21 absente/elev 

Februarie: 1,09 absente/elev 

Martie: 1,06 absente/elev 

Aprilie: 1,08 absente/elev 

Mai: 0,91 absente/elev 

Iunie: 0, 79 absente/elev 

Descrierea ~i interpretarea datelor: Fenomenul de absenteism 

., Fenomenul de absenteism s-a manifestat in aproximativ aceia~i parametri ca ~i in anii ~colari 

precedenti. Cu toate ca gradul de participare la educatie a inregistrat procente mai ridicate fata de 

anul ~colar precedent, ~i decat media pe tarii, la majoritatea nivelurilor de ~colaritate fenomenul 



absenteismului ramiine o problema nerezolvata pentru multe dintre unitatile ~colare, atilt in mediul 

urban, cat ~i in eel rural. 

" $colile care au inregistrat un numar ridicat de absente nemotivate: 

Nivel primar/gimnazial: $coala Gimnaziala nr. 10 Sibiu, $coala Gimnaziala nr. 4 ~i 5 Media~, 

$coala Gimnaziala Nocrich, $coala Gimnaziala Bazna, Blajel, $coala Gimnaziala Jina 

- Nivel liceal/profesional: Colegiul Tehnic de lndustrie Alimentara Terezianum Sibiu, Colegiul 

Tehnic Independenta Sibiu, Liceul Tehnologic "H. Coanda" Sibiu, Liceul Tehnologic 

"Automecanica" Medi~, Colegiul Tehnic "Mediensis" Media~, Liceul ,,T. Cipariu" 

Dumbraveni. 

o Elevii de la liceu care au acumulat 10 absente nemotivate ~i erau beneficiari de burse "bani de 

liceu" au pierdut aceasta bursa in urmatoarea luna. Elevii din invatarniintul profesional beneficiaza 

de o bursa in valoare de 200 lei/luna. Din cauza absentelor elevii din invatamiintul profesional care 

au acumulat 10 absente nemotivate au pierdut aceasta bursa in urmatoarea luna. 

" Proportiile acestui fenomen sunt reflectate in sanctiunile aplicate pentru absentele nemotivate, in 

conformitate cu Regulamentul de organizare ~i funqionare a unitatilor de invatamiint 

preuniversitar. Astfel 428 de elevi au avut nota scazuta la purtare sub 7. Peste 120 de elevi au fost 

exmatriculati. 

Directii de actiune/ Tinte strategice ale I.S.J. Sibin pentrn prevenirea si reducerea abandonului 

si absenteismului scolar in anul scolar 2018-2019: 

I. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educational ~1 cre~terea gradului de 

cuprindere a copiilor ~i tinerilor in toate nivelurile de invatamiint: 

a. Cre~terea calitatii educatiei in toate mediile 

b. Asigurarea accesului tuturor copiilor de viirsta pre~colara ~i ~colara din judet la educatie, 

inclusiv a celor din zonele izolate; eliminarea oricaror forme de discriminare ~i segregare 

c. Implementarea masurilor legislative ~i organizatorice pentru cuprinderea tuturor copiilor de 

varsta ~colara in clasa pregatitoare 

d. Credibilizarea invatamiintului tehnic ~i profesional 

e. Promovarea ~i eficientizarea serviciilor educationale pentru copiii cu cerinte educationale 

speciale 

II. Reintegrarea in sistemul educational a persoanelor care au parasit timpuriu ~coala prin: 

a. Eficientizarea retelei ~colare, care sa corespunda nevoilor reale ale comunitatii locale ~i ale 

societatii in general 

b. Dezvoltarea parteneriatului interinstitutional pentru identificarea persoanelor care au parasit 

timpuriu ~coala ~i care indeplinesc condi tiile de viirsta pentru cuprinderea in sistemul 

educational 

c. Asigurarea unei oferte adecvate de programe educa tionale de tipul A doua ~ansa 



III. Dezvoltarea autonomiei institutionale prin implementarea unor miisuri ~i actiuni de prevenire ~i 

reducere a abandonului ~colar: 

a. Asigurarea consultantei ~i sprijinirea managerilor unitatilor de inviitami\nt, in vederea 

dezvoltarii parteneriatelor active cu autoritatile ~i comunitatea local ii pentru prevenirea 

abandonului ~colar 

b. Implicarea reprezentantilor autoritatilor locale ~i ai altor institutii din comunitatea localii in 

proiecte educationale ce au ca scop prevenirea ~i reducerea abandonului ~colar; 

c. Dezvoltarea de programe ~i servicii de asistenta psihopedagogica la nivelul unitatilor de 

invatamant din mediul rural 

d. Realizarea unui mediu educational stimulativ pentru elevi prin: 

diversificarea ~i atractivitatea activitatilor extracuriculare; 

promovarea cooperarii in clasii astfel inci\t ~i elevii cu performante ~colare modeste sii 

experimenteze succesul; 

mentinerea in clasa a unei atrnosfere care sa asigure satisfacerea trebuintei de siguranta 

afectivii pentru toti elevii; 

sistem echitabil de recompense/sanctiuni care sa mentina motivatia ~colara a elevilor - nota 

sii fie doar o masura obiectiva a performantei ~i nu o modalitate de sanctionare a elevului; 

evitarea constituirii in clase a unor elite, concomitent cu etichetarea, marginalizarea celor 

care nu apartin elitei; 

metodele de predare sa propuna o invatare atractiva; 

cre~terea responsabilizarii cadrelor didactice 

IV. Formarea continua a personalului didactic pentru promovarea practicilor educationale specifice 

prevenirii abandonului ~colar: 

a. Abordarea problematicii abandonului ~colar in activitatile de formare continua 

b. Sustinerea cercetarii ~tiintifice, didactico-pedagogice ~i de specialitate, a colaboriirii cu mediul 

academic universitar, in scopul realizarii de diagnoze, analize ~i a elaborarii unor strategii 

educationale relevante pentru prevenirea ~i reducerea fenomenului abandonului ~colar 

V. Formarea parintilor pentru con~tientizarea rolului de beneficiari indirecti ai educatiei: 

a. Crearea de oportunitati pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al parintilor 

b. Extinderea in mediul rural a proiectelor educationale de tip $coala parintilor 

Obiective specifice si actiuui peutru preveuirea si reducerea abaudonului si absenteismului 

scolar: 

Obiectivnl 1. Elaborarea plannlni operajional pentru prevenirea abandonului §Colar §i 

absenteismului la nivel judejean §i la nivelul fieciirei unitiiji de inviijiimant 

Actiuni la nivel judetean: 

I. I. Constituirea grupului de lucru pentru siguranta in ~coli ~1 prevenirea absenteismului ~i 

abandonului ~colar 



1.2. Elaborarea 9i aprobarea planului de masuri privind prevenirea absenteismului 9i abandonului 

~colar 

1.3. Elaborarea unei proceduri privind monitorizarea absenteismul 91 abandonul 9colar la nivelul 

judeWlui Sibiu 

1 .4. Consilierea directorilor unitatilor de invatamant in vederea elaborarii planurilor operationale de 

prevenire a absenteismului 9i abandonului 9colar 

Actiuni la nivel de unitate scolara: 

I. I. Constituirea la nivelul fiecarei unitati 9colare a unei comisii care analizeaza 9i propune solutii 

privind rezolvarea cazurilor de abandon ~colar, 1n colaborare ~i consultare cu Inspectoratul Scolar, 

cu Primariile sau Consiliile Judetene, cu alte institutii sau asociatii cu preocupari 1n domeniu. 

1.2. Elaborarea unei strategii ~i un raport anual privind situatia abandonului ~colar rezultate pe baza 

analizelor de caz, a informarilor sintetizate de catre dirigintii claselor. 

Obiectivul 2. Monitorizarea prin masuri stricte a abandonului ~i absenteismului §COiar 

Actiuni la nivel judetean: 

2 .1. Colectarea l unara, pana la data de 10 a fiecarei !uni de la fiecare unitate ~co Iara a numarului de 

absente. 

2.2. Monitorizarea frecventei la ore a elevilor, a activitatilor de consiliere cu parintii ~i a masurilor 

intreprinse la nivelul unitatilor de invatamant 1n scopul prevenirii ~i reducerii absenteismului 9i 

abandonului ~colar, prin inspectii tematice derulate de !SJ Sibiu. 

2.3. Analiza 1n ~edintele de lucru cu directorii unitatilor de 1nvatamant a problemei frecventei 9colare 

~i abandonului ~colar. 

2.4. Asigurarea unor masuri de ordine publica in proximitatea institutiilor de 1nvatamant prin 

adoptarea unor metode pentru descurajarea absenteismului: legitimarea e!evilor depistati 1n 

mediul stradal pe timpul orelor de curs ~i comunicarea starii de fapt catre conducerea 9colilor 

2.5. Efectuarea de controale privind respectarea interzicerii comercializarii de prod use cu continut de 

alcool/tutun catre minori 

Actiuni la nivel de unitate scolara: 

2.1. Elaborarea unei proceduri de monitorizare a absentelor la nivelul unitatii de 1nvatamant. 

2.2. Realizarea unei baze de date cu elevii care prezinta rise prin prisma fenomenului absenteismului 

~colar/abandon 9colar. 

2.3. Monitorizarea elevilor aflati in situatie de rise de absenteism sau abandon ~colar, vizite la 

domiciliul acestora ~i discutii cu parintii in vederea identificarii factorilor/motivelor pentru care 

lipsesc de la ~coala. 

2.4. Respectarea normelor din R.O.F.U.LP. ~i Regulamentul de ordine interioara al 9colii privind 

motivarea absentelor 9i sanc\ionarea/recompensarea elevilor in raport cu comportamentul civic 

adoptat de ace9tia. 

2.5. Aplicarea de chestionare in vederea stabilirii cauzelor abandonului ~i absenteismului. 



2.6. Realizarea unor planuri de interven\ie personalizate prin cooperarea dirigintelui cu profesorii 

clasei, cu psihologul $COlii $i cu piirin\ii. 

2. 7. Informarea lunarii (telefonicil/directii) a piirintiJor elevilor privind situatia $COlarii a copiilor. 

Obiectivul 3. ldentificarea ~i promovarea de ,,bune practici" privind prevenirea abandonului ~i 

a absenteismului 

Actiuni la nivel judetean si de unitate scolarii: 

3.1. Implementarea $i continuarea programelor/proiectelor/campaniilor care au avut eficacitate, prin 

implicarea tuturor institutiilor $i organiza!iilor cu rol 1n protectia $i promovarea drepturilor copilului 

3.2. Continuarea programului ,,A doua $ansii" pentru a permite ocuparea unui loc de munca, in scopul 

reducerii marginaliziirii celor cu varsta cuprinsii intre 14-35 ani care au abandonat $COala. 

3.3. Derularea unor programe sociale $i educationale care sii atragii elevii spre ~coalii (ex. ,,Programul 

pentru ~coli al Romaniei", "Euro 200", burse bani de liceu ~i profesionale, decontarea navetei). 

3.4. Asigurarea alocatiei de hranii pentru elevii din Jnvii(iimantul special, 1n acord cu legislatia 1n 

vigoare 

3.5. Organizarea unor activitati de pregiitire suplimentarii ,,$coalii dupii $COalii" pentru cei care 

manifestii dificultii\i de asimilare, precum $i in cazul celor cu lacune in pregiitire, datoritii 

absenteismului 

3.6. Familiarizarea profesorilor cu tehnici de inviitare activii $i interactive pentru a cre$te atractivitatea 

orelor de curs; promovarea cooperiirii 1n clasii, astfel Jncat $i elevii cu performante ~colare 

modeste sii experimenteze succesul. 

3.7. Diversificarea activitii\ilor educative din cadrul orelor de consiliere ~i orientare $I implicarea 

elevilor in activitii\i/proiecte extra~colare, programe de petrecere a timpului liber; 

3.8. Activitiiti preventiv - educative $i de informare des:fa$urate 1n cadrul orelor de dirigentie sau la 

diverse activitii\i in cadrul campaniilor tematice des:fa$urate cu elevii. Se va pune accent pe 

consecintele legale ale delincven\ei juvenile $i impactul social pe care il are un asemenea 

comportament pe termen mediu $i lung. 

3.9. Organizarea ~i desfii$urarea unor actiuni de parteneriat cu Inspectoratul Judetean de Politie ~1 

Jandarmerie in scopul sus\inerii $i reintegriirii $Colare ~i sociale a elevilor ce au siivar~it acte 

infractionale, abateri disciplinare grave, abandon $Colar, absenteism ridicat, etc. 

3.10 .. Dezvoltarea cercetiirii ~tiintifice, didactico-pedagogice ~i de specialitate, a colaboriirii cu mediul 

academic universitar, in scopul realiziirii de diagnoze, analize ~i a elaborarii unor strategii 

educa\ionale relevante pentru prevenirea ~i reducerea fenomenului abandonului ~colar 

3.11. Asigurarea calitatii serviciilor de sprijin educational personalizat pentru copiii cu CES, orientare 

~colarii ~i consiliere profesionalii 

3.12. Formarea cadrelor didactice pentru asigurarea unui bun parteneriat in vederea interven\iei in 

echipa, in cadrul sprijinului acordat copiilor cu CES integrati in inviitiimiintul de masii 

3.13. Derularea de programe de consiliere individualil/ de grup a elevilor cu risc/absenteism $Colar, 

corelate nevoilor individualizate ale acestora 



3.14. Derularea de programe de consiliere individuala/ de grup a piirintilor elevilor cu rise de 

absenteism ~colar; responsabilizarea piirintilor prin implicarea in activitattile ~colare astfel inciit 

dezinteresul unor piirinti sii fie diminuat 

3.15. Organizarea de seminarii educationale in scopul informarii piirintilor cu privire la variantele 

optime de ~colarizare pentru elevi 

3.16. Extinderea in mediul rural a proiectelor educationale de tip ~coala parintilor 

Obiectivul 4. lmplicarea factorilor de decizie, autoritiitiJe locale, servicii sociale, ONG-urile, 

firme, 1n prevenirea ~i combaterea abandonului ~colar 

Actiuni la nivel judetean si de unitate scolarii: 

4.1 incheierea unui parteneriat la nivel local intre unitii!ile de inviitamant - politia localii - jandarmerie-

asociatiile de piirinti - alte institutii cu rol in promovarea ~i protectia drepturilor copilului, cu 

sarcini clare pentru fiecare partener. 

4.2 Derularea unor proiecte educationale ce au ca scop prevenirea ~i reducerea abandonului ~colar cu 

implicarea reprezentantilor autoritatilor locale ~i ai altor institutii din comunitatea localii 

4.3 Dezvoltarea de programe ~i servicii de asistenta psihopedagogicii la nivelul unitatilor de 

invatamiint din mediul rural 

4.4.Infiintarea ~i sustinerea Serviciilor de zi ~i consiliere de ciitre SPAS-uri pentru copiii cu rise de 

abandon ~colar ~i/sau familial, in functie de nevoile din comunitate. 

4.5.Respectarea de ciitre fiecare Primiirie a prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protectia ~i 

promovarea drepturilor copilului, art. 114 referitoare la infiin(area ~i functionarea Consiliilor 

Comunitare Consultative la nivelul fieciirei comunitati locale, ca miisurii de prevenire a 

abandonului ~colar ~i familial, a institutionaliziirii copilului, precum ~i 1naintarea de rapoarte de 

activitate referitoare la abandonul ~colar. 

4.6.Identificarea ~i sprijinirea familiilor cu rise de marginalizare, pentru prevenirea abandonului ~colar 

al copiilor 

4. 7 Acordarea de sprijin financiar sub forma de rechizite, imbracaminte, transport ~colar al elevilor din 

mediul rural 1n mediul urban; sprijinirea familiilor cu venit scazut (burse "Bani de liceu", burse 

pentru elevii din 1nviitiimantul profesional, burse sociale ). 

4.8 Realizarea unor Centre de consiliere pentru elevi ~i parinti care sii acorde consiliere sociala, 

psihologicii, individualii, suport material ~i activitati de grup pentru copii ~i parinti 

4.9 Crearea unor spatii pentru activitati de timp liber (informatica, vizioniiri filme, teatre, bibliotecii, 

sport); punerea la dispozitia copiilor a eel or existente 1n prezent, pe timpul vacantelor ~colare. 

4.1 O Organizarea unor tabere gratuite pentru elevii cu rise de abandon ~colar in scopul fumiziirii 

competentelor ~i abilitatilor de baza pentru toate categoriile de elevi expuse acestui rise, precum ~i 

pentru cre~terea ~anselor de succes ~colar. 

4.11 Sprijinirea tinerilor pentru accesul pe piata muncii: tiirguri de Job-uri, orientarea tinerilor 

spre cursuri de formare 1n calificiirile de pe piata fortei de munca, pregatire profesionalii pentru 

absolventii din invatiimantul gimnazial care nu continua studiile in 1nvatamantul liceal. 



Nr. 
crt 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

I I. 

4.12 Realizarea unor parteneriate cu agenti economici, pentru formare profesionala pe baza de 

contracte de ~colarizare incluziind burse de studii ~i asigurarea locurilor de munca absolventilor 

participanti la program, in scopul atragerii ~i insertiei profesionale a elevilor cu tendinte de 

abandon ~colar. 

Proiecte de prevenire a absenteismului si abaudouului scolar implementate in anul scolar 2017-

2018 in unitatile de invatamiint, in parteneriat cu C.J.R.A.E. Sibiu: 

Denumire proiect/ program Unitate ~colara Nivel Grup tinta 
invatamant 

,,Fuga de la 9coala" - program de Scoala Gimnaziala nr.25 Sibiu primar 9i -elevii cu rise de 
prevenire 9i combatere a $coala Gimnaziala Poplaca gimnazial absenteism/abando 
abenteismului 9i abandonului n 9colar din 

9colar unitatea de 
invatamant 

"Prevenirea 9i combaterea Liceul Tehnologic liceal 9i -elevii claselor IX-
abandonului 9colar" - proiect "Automecanica" Media9 profesional XII 
educational 

"Prevenirea 9i combaterea Scoala Gimnaziala "G.Popa" gimnazial -elevii din unitatea 
abandonului 9colar" - proiect Media9 de invatamant 
educational 

"Sansa ta- educatia!" - proiect Scoala Gimnaziala "Cire9arii" gimnazial -elevii aflati in 
educational Media9 situatja de rise de 

abandon 9colar 

,,$coala - un pas spre viitorul Liceul Teoretic "$t.L.Roth" primar 9i -elevii cu rise de 
tau" - proiect educational pentru Media9 gimnazial abandon 9colar 
combaterea absenteismului 

"Prevenirea abandonului 9colar"- Liceul Tehnologic "Timotei gimnazial -elevii claselor V-
proiect educational Cipariu" Dumbraveni liceal 9i XII 

profesional -elevii cu rise 9i 
abandon 

"Fuga de la 9coala" - program de Liceul Teoretic "G.Gundisch" gimnazial, -elevii din unitatea 
prevenire 9i combatere a Cisnadie 9i liceal de invatamant 
absenteismului 9i abandonului Scoala Gimnaziala nr.2 Cisnadie 

9colar 

Program pentru prevenirea 9i Liceul Teoretic ,,0. Ghibu" Sibiu gimnazial 9i -elevii claselor V-
diminuarea absenteismului 9i liceal XII cu 
abandonului 9colar comportament de 

absenteism 9colar 

"Managementul motivatiei Scoala Gimnaziala "0. Goga" gimnazial -elevii claselor 

9colare" -proiect educational Ra9inari VII-VIII 

"Generatorul de motivatie!" Scoala Gimnaziala nr.21 Sibiu gimnazial -elevii claselor a 
Vla 

"Motivat sa vin la :;,coala!"proiect Colegiul Tehnic ,,Independenta" liceal 9i -elevii din clasele 
de prevenire a absenteismului 9i Sibiu profesional X-Xl 
abandonului 9colar 



12. "$coal a, o parte din mine" - Colegiul Tehnic ,,A.T.Laurian" gimnazial, -elevii din Colegiul 
program educational de prevenire Agnita liceal, Tehnic 
a absenteismului 9i abandonului profesional ,,A.T.Laurian" 
9colar Agnita 9i din 

$coala Gimnaziala 
Birghi~ 

13. Program educational in vederea $coala Gimnazialii $eica Mare -pnmar ~1 -elevii claselor I-
reducerii riscului de abandon gimnazial VIII 
~colar -piirintii elevilor 

14. Program de preventie a Liceul Tehnologic ,,I.Lebel" - primar, -elevii din unitatea 
absenteismului ~colar Tiimaciu gimnazial, de invatamant 

liceal 

15. "Ma exprim prin culori" -proiect Gradinita cu Program Prelungit pre~colar -pre~co larii ai 
de preventie a abandonului 9colar nr.29 Sibiu caror parinti sunt 
la pre~colari plecati la muncii in 

striiiniitate, 
pre9colarii cu CES 

16. Program de prevenire ~i Liceul Tehnologic ,,Avram liceal ~i -elevii claselor IX-
diminuare a lancu" Sibiu profesional XII 
absenteismului/abandonului 
~colar 

17. Program de prevenire ~i Liceul de Artii Sibiu gimnazial, -elevii claselor V-
diminuare a liceal XII 
absenteismului/abandonului 
~colar 

18. "Eu 9i copilul meu" - program Liceul Tehologic Cisniidie liceal 9i -piirintii elevilor 
pentru combaterea abandonului profesional din clasa a Xa 
~colar profesionalii 

19. Program pentru preventia ~i Colegiul Economic ,,George liceal ~i -elevii din unitatea 
combaterea absenteismului ~colar Baritiu" Sibiu profesional de invatamii.nt 

-cadre didactice 
din unitatea de 
invatamii.nt 
-parintii elevilor 

20. "Educatia-o ~ansii in viata!"- Colegiul Tehnic ,Cibinium" Sibiu -liceal -elevii din unitatea 
program de prevenire a de invatamiint 
abandonului ~colar ~i interventie -cadre didactice 
in cazul absenteismului din unitatea de 

inviitiimii.nt 
-piirintii elevilor 

21. "Educatia este ~ansa meal"- Colegiul National gimnazial, -elevii din unitatea 
proiect de prevenire a ,,Gh.Lazar"Sibiu liceal de inviitamii.nt 
abandonului ~colar -cadre didactice 

-parintii elevilor 

22. "Elev de nota 10!"- proiect de Scoala Gimnazialii ,,Radu pnmar, -elevii claselor VI-

prevenire ~i combatere a Selejan"Sibiu ~i Scoala gimnazial VIII 
absenteismului ~i abandonului Gimnaziala ,,Regele Ferdinand" 
~colar Sibiu 



La nivelul unitatilor de invatamint exista parteneriate cu O.N.G./Fundatii care realizeaza activitati 

pentru elevii cu rise de abandon. 

Fundatia Pentru Educatie Eco - Sociala Kinderbauemhof este partenera cu $coala 

Gimnaziala $ura Mica. 

Asociatia Ovidiu RO continua programul "Fiecare copil in gradinita" oferind consultanta 

de management membrilor echipelor locale in vederea transferarii managementului 

programului catre partenerii 9i autoritatile locale. 

Asociatia Elijah desfa9oara activitati 1n parteneriat cu $coala Gimnaziala Ro9ia 9i $coala 

Gimnaziala Nocrich. 

Asociatia Totul pentru Comunitate deruleaza proiecte pentru prevenirea abandonului 1n 

Sibiu, Talmaciu, $ura Mica, Nocrich, Vurpar, Cisnadie. 

Proiecte cu finantare europeanii pentru reducerea abandonului scolar care vor fi derulate in 

perioada 2018-2020 

In perioada 2018-2020 se vor derula proiecte cu finantare europeanii, prin Programul 

Operational Capital Uman (POCU) - "$coala pentru toti!" ~i "Profesori motivati in ~coli defavorizate", 

proiecte care sprijina "Strategia nationala privind reducerea parasirii timpurii a ~colii" ~i au ca scop 

reducerea abandonului ~i promovarea accesului egal la 1nvatamantul pre~colar, primar ~i secundar de 

calitate. 

1. Universitatea ,,Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS), in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu 

lnspectoratul $colar Judetean Sibiu (!SJ Sibiu) implementeaza, in perioada aprilie 2018-octombrie 

2020, proiectul ,,Dezvoltarea ~i implementarea de instrumente motivationale 9i didactice 

inovatoare pentru 9coala sibiana incluziva", POCU/73/6/6/105299, cofinantat din Fondul Social 

European prin POCU 2014-2020, cu o valoare totala de 6.651.357,95 lei. 

Activitatile proiectului se vor derula in Municipiul Sibiu, la sediile ULBS ~i ale !SJ Sibiu, precum 

~i la sediile institutiilor de invatamant: CSE! 1 Sibiu, CSEI Tumu Ro~u, CSE! Dumbriiveni, $coala 

Bradeni, Liceul Iacobeni, $coala Biertan, Liceul Dumbraveni, CSE! Media~. 

Obiectivul general al proiectului este ,,Imbunatatirea competentelor pentru 358 de cadre didactice 

~i de sprijin, din care 25 personal managerial, prin dezvoltarea ~i implementarea de instrumente 

motivationale ~i didactice inovatoare, in vederea asigurarii de servicii educationale de calitate ~i a 

incluziunii 9colare pentru elevii din cadrul a 8 unitati de invatamant preuniversitar defavorizate din 

judetul Sibiu". 

2. Proiectul ,,Fii practic- mergi la scoala!" - este implementat de Casa Corpului Didactic Sibiu, prin 

POCU 2014-2020, ID: 106523. Obiectivul general al proiectului este: accesul la educatie si 

implementarea unor instrumente si servicii eficiente perrtru reducerea si prevenirea abandonului 

scolar timpuriu in randul copiilor dezavantajati, in special a celor cu CES din cadrul Scolii 

Gimnaziale Rosia, Scolii Gimnaziale Nou, Scolii Gimnaziale Waldorf, in contextul unei abordari 



integrate a comunitatilor . Acestea var fi sprijinte pnn implicarea adultilor ca beneficiari ai 

programelor de educatie tip ADS si consiliere parentala. 

3. Proiectul ,,EDuCaT- Educatie Durabila, de Calitate - cofinantat din Fondul Social European prin 

POCU 2014-2020, - ID: 10781A, beneficiar Casa Corpului Didactic Sibiu 

Obiectivul general al pnoiectului este: accesul la educatie si implementarea unor instrumente 

pentru reducerea si prevenirea abandonului scalar timpuriu in randul copiilor din cadrul Scolii 

Gimnaziale Altina si Scolii Gimnaziale Nocrich, 1n contextul unei abordari integrate a 

comunitatilor respective care var fi sprijinte prin implicarea adultilor ca beneficiari ai programelor 

de educatie tip ADS si consiliere parentala. 

Inspector ~colar, 

Daniela Muntean 
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C TRE:  INSTITU IA PREFECTULUI – JUDETUL SIBIU  
In aten ia: Doamnei Prefect – Adela Maria Muntean 
Data:  23.10.2018 
Subiect: Material edin  Colegiul Prefectural luna octombrie 2018 
 
 
 Având în vedere adresa dumneavoastră cu nr. 13924/11.10.2018, vă transmitem ata at tema 
institu iei noastre programată pentru edin a Colegiului Prefectural din luna octombrie 2018. 
 
 

Importan a ac iunilor de tineret pentru comunitate. 
Rolul i importan a activit ilor turistice în via a elevilor i tinerilor 

 
1. Importan a ac iunilor de tineret pentru comunitate 

 
În domeniul tineretului Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Sibiu a implementat Programele 

Ministerului Tineretului i Sportului pentru în anul 2018  
P2 - Programul de sus inere a ac iunilor de tineret în cadrul căruia au fost finan ate: 
-  proiecte de tineret proprii i/sau în parteneriat ale DJST Sibiu; 
- proiecte ale ONGT - organizatii neguvernamentale de tineret selectate la concursul local 
- tabere naţionale şi tematice, proiecte proprii şi/ sau în parteneriat ale DJST Sibiu care s-au 

derulat după o metodologie specifica 
 

 P1 - Programul de centre de tineret în cadrul căruia au fost finan ate proiecte de tineret proprii 
şi/sau în parteneriat ale DJST Sibiu; 
DJST Sibiu coordonează două centre de tineret Centrul de Tineret Sibiu i Centrul de Tineret Ră inari, 
jude ul Sibiu. 
 

 Schimbările produse în comunitate prin promovarea activită ii de tineret, a organiza iilor 
neguvernamentale, a activită ii de voluntariat, a voluntarilor, a activită ii centrelor de tineret de-a lungul a 
12 ani de derulare a „Galei Voluntarilor”, care în ultimii cinci ani am organizat-o ca „Gala Tineretului 
Sibian” a fost o constantă benefică care a dus la o deschidere în comunitatea sibiană atât privind 
participarea comunită ii la diferite activită i de tineret, de sus inere a lor, de recunoa tere a muncii i 
valorizare. 
 Începănd din anul 2018 s-a creat Consiliul Consultativ pe probleme de tineret i Agenda de tineret 
pentru proiectele de tineret ale organiza iilor neguvernamentale de tineret din jud. Sibiu la nivelul 
Consiliului Jude ean Sibiu. 

La nivelul Primăriei mun. Sibiu este sus inută activitatea de tineret în cadrul Agendelor Culturală 
i Sportivă a Consiliului Local Sibiu. 

Primăria com. Ră inari sus ine activitatea de tineret implementând de asmenea Agende Culturală 
i Sportivă. 

Voluntarii tineri sunt solicita i la toate proiectele comunită ii, fiind o componentă de sus inere 
foarte mare pentru toate proiectele din comunitate, de orice domeniu.  

Autorită ile locale au pus la dispozi ie prin hotărâri de consiliu local spa ii pentru func ionarea 
centrelor de tineret din Sibiu i Ră inari cu titlu gratuit. 

 

mailto:djtsibiu@yahoo.com
http://www.tineretsibiu.ro/
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A crescut consumul cultural în rândul tinerilor fapt dovedit prin participarea lor la reprezenta iile 

culturale care au loc în centrele de tineret. 
  Rela ii de colaborare între asocia iile de tineret din jud Sibiu i asocia iile de tineret i studen e t i 

din Republica Moldova s-a întărit în ultimii 6 ani, perioada în care s-au realizat circa 15 proiecte 
bilaterale, incluzând anul trecut vizita organizată de DJST Sibiu a mai multor reprezentan i ai 
administra iei locale din mai multe raioane din Republica Moldova, primari, directori ai direc iilor de 
cultură, sport i tineret, directori de coli, reprezentan i ai universită ilor din Republica Moldova. Acest 
lucru s-a concretizat în înfră iri între localită i din jude ul Sibiu i din raionul Băl i, în  parteneriate între 
coli i licee, între centre de tineret i asocia ii de tineret din cele două ări.  

 

 Proiectele proprii desf urate de DJST Sibiu în cadrul P2 - Programul de susținere a acțiunilor 
de tineret al MTS pentru tineri i comunitate sunt: 
 

2 Mai- Ziua Tineretului 
Scopul proiectului a fost crearea unui model de in iativa pentru comunitate prin organizarea 

acestei manifestări în mediul rural - eveniment de tineret care a marcat Ziua Tineretului. 
Am urmărit creşterea gradului de participare a tinerilor din mediul rural în viaţa comunită ii i să 

oferim tinerilor participan i 150 de tineri, un cadru organizat de exprimare, implicare i de promovare a 
arti tilor tineri i a voluntarilor. Am avut i 20 de tineri arti ti din Republica Moldova invita i care au avut 
momente artistice la scenă alături de ansamblul Călu erii, ansamblul de tineri care duc mai departe 
tradi iile i me te ugurile Mărginimii Sibiului dans popular. 
 

Un veac de tinerețe 
Prin derularea acestui proiect am urmărit promovarea ini iativelor dedicate sărbătoririi 

Centenarului Marii Uniri. 
Scopul proiectului este cre terea con tiin ei na ionale i respectul fa ă de istoria românilor în 

rândul tinerilor din România (jud. Sibiu) i Republica Moldova. 
Acest proiect a fost un schimb interna ional de tineri în care a avut loc prezentarea activită ii 

tinerilor din cele două grupuri, prezentarea unor propuneri de colaborare între asocia iile de tineret din 
jud. Sibiu i Republica Moldova. 

Rezultatele proiectului: realizarea unor materiale de prezentare reciprocă; 40 de tineri care 
formeaza un grup multicultural, dornic de a colabora pentru proiecte viitoare. 

Împreună tinerii participan i au realizat un spectacol cultural artistic, spectacol care a fost 
prezentat în Salina Turda, unde la final s-a dansat hora unirii. 

 

Tineri împotriva corupției 
Scopul proiectului cre terea gradului de implicare activă a tinerilor la via a societă ii. 
Acest proiect pilot, tabără, s-a derulat în parteneriat cu Direc ia Anticorup ie Sibiu i ISJ Sibiu. 

Obiectivele au fost informarea tinerilor participan i din trei jude e (Sibiu, Constan a i Neam ) privind 
riscurile implicării în fapte de corup ie i dezvoltarea aptitudinilor sociale i civice, a spiritului competitiv 
i al implicării tinerilor. 

Rezultatele proiectului: realizarea unor compe i ii-dezbateri între tinerii din cele trei jude e bazate 
pe gândirea critică, comunicare i implicare - 96 participan i.       

 

Gala Tineretului Sibian 2018 
Eveniment de tineret care are scopul de a promova activitatea de tineret sibiană în rândul 

comunită ilor din jude ul Sibiu.  
Premiem cele mai bune proiecte i activită i care s-au derulat în anul 2018 în judetul Sibiu; 

activitatea Centrelor de Tineret din jude ul Sibiu; ONGT care activează în jude ul Sibiu; activită ile 
voluntare i proiectele de voluntariat de succes care i-au pus amprenta asupra comunită ilor din jude ul 
Sibiu. Urmărim cre terea numărului tinerilor care fac activită i i proiecte de tineret.  

mailto:djtsibiu@yahoo.com
http://www.tineretsibiu.ro/
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Am derulat aceste proiecte deoarece sunt de amploare pentru comunitate, am dorit să cuprindem 

cât mai multe domenii de activitate, să implicăm tinerii i organiza iile de tineret în activită i i să 
prezentăm realizările tinerilor comunită ii, munca de voluntariat, activită ile voluntare, activitatea din 
centrele de tineret. În acela i timp dorim să sprijinim asociativitatea organiza iilor, a tinerilor să fim un 
suport pentru orice ini iativă de mică sau mai mare amploare. Am dat tinerilor ocazia să se manifeste, să 
rela ioneze, să se dezvolte atât celor din mediul rural cât i urban. Am întărit i extins rela iile de 
colaborare între organiza ii i tineri din jude ul Sibiu i Republica Moldova - Raionul Băl i. 

Tinerii sunt implica i în activită i de organizare, derulare a proiectelor i nu în ultimul rând sunt 
încuraja i să se exprime, să fie creativi, să- i prezinte ideile. Sunt sus inu i să aibă ini iative i să pună în 
practică ideile. 

Proiectele derulate au fost ini iate, implementate i gestionate de tineri. Astfel ace tia au participat 
la toate fazele unui proiect, de la idee la produsul final. Fiecare proiect a urmărit i folosirea inteligentă a 
resurselor, atragerea de resuse suplimentare iar fiecare participant a fost implicat direct în fazele 
proiectelor acumulând cuno tin e i dezvoltând abilită i pe principiul learnig by doing. Metodele folosite 
în proiecte au fost interactive stimulând lucrul în echipă cu definirea clară a rolurilor, fiecare tânăr 
încercând mai multe roluri în cadrul aceleia i echipe. 

Activită ile proiectelor au fost diverse plecând de la lucrul individual, lucrul în echipă i activită i 
care să cuprindă tot grupul. În acest fel s-a dezvoltat posibilitatea cunoa terii directe între membrii 
grupului, dar i cunoa terea întreagă a grupului. Fiecare proiect a urmărit colectarea de idei pentru noi 
proiecte care să atragă noi participan i, urmărind cre terea numărului de participan i, cre terea resurselor 
atrase, atragerea de finan ări din mai multe direc ii, dezvoltarea i cre terea numărului de proiecte 
interjude ene i cu ările vecine. 

 La proiectele derulate au fost atra i tineri din medii diferite, mediul rural, iar pentru tinerii romi 
am avut o colaborare bună cu asocia iile de romi  CEIR (Centrul European de Integrare a Romilor). 

Caracterul multietnic al jude ului Sibiu oferă o bună platformă pentru dialogul intercultural i 
interetnic, dialogul formal sau nonformal fiind cea mai bună metodă de luptă impotriva discursului urii, a 
discriminării, a excluderii din cauza apartenen ei la  categoria „celălalt”. 
 

Schimb rile produse în comunitate în urma implement rii proiectelor finanțate în cadrul P2 - 
Programul de susținere a acțiunilor de tineret al MTS 

5 MINUTE F R  WI-FI, organizator Asociația Medical  pentru Educație i Recuperare – 
A.M.E.R. 

Promovarea mi cării i a unui stil de via ă sănătos în rândul copiilor i tinerilor din comunitatea 
sibiană prin descoperirea bucuriei jocului i al mi cării în cadrul unor ateliere interactive de stradă, de joc 
i mi care pe parcursul a două săptămâni în spa ii publice din Sibiu.  

Implicarea unui număr de 200 de tineri pe parcursul a 2 săptămâni în ateliere interactive de stradă 
în spa iile publice din Sibiu cu acces la Wi-Fi. 

 

Academia de Voluntari, organizator Asociatia Positive Life 
Instruirea i formarea a 15 tineri pentru activită i de voluntariat pentru unul sau mai multe domenii 

de activitate.  Crearea unui site cu o bază de date cu to i voluntarii care ob in o specializare. 
Cursan ii Academiei de Voluntari vor fi pu i la dispozi ia comunită ii sibiene pentru proiecte 

desfă urate în decursul următorului an calendaristic. 
 

GALA TÂN RULUI ACTOR – ediția a III -a, organizator Asociația Compania de Teatru 
BECOME 

Dezvoltarea unei gale a tinerilor actori prin încurajarea produc iilor independente în zona artelor 
spectacolului nu doar din comunitatea sibiană.  
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Dezvoltarea rela iilor asocia iei cu lumea tinerilor arti ti,  lărgirii bazei de date, stabilirea de relaţii 
între oameni de cultură consacraţi şi tineri artişti, promovarea produc iilor artistice i a rela iilor cultural- 
artistice. 

Selectia a 10 one man show-uri pentru competi ie timp de o săptămănă, premierea a 3 din cele mai 
bune performance-uri din concurs timp de trei zile. 

Participarea a 300 de tineri din comunitate în calitate de beneficiari la evenimentele propuse în 
program timp de trei zile. 

 

Tab ra de înot ediția a 8-a, organizator Uniunea Tineretului Democrat Maghiar Media  
Încurajarea tinerilor să pună accent cât mai mare pe educa ie non-formală, să participe activ în 

via a comunită ii prin voluntariat, să î i schimbe obiceiurile în sensul de a ajunge să facă mi care, sport de 
performan ă, sau de masă cel pu in 30-60 de minute pe zi. 

Sus inerea diversită ii culturale i a accesului la cultură în jude ul Sibiu. Aducerea mai aproape de 
tinerii cu mai pu ine oportunită i a valorilor, a culturii, a voluntariatului i nu în ultimul rând a sănătă ii i 
sportului într-un mod indedit prin educa ie nonformală. 

70 de tineri selecta i din Media , Dumbrăveni, Alma, mig, Blăjel, Cop a Mică, eica Mare, Ocna 
Sibiului, Sibiu stimula i să participe la activităţi de educaţie non-formală. 
 

Centrul de tineret AICI Sibiu Animație, Interculturalitate, Comunicare, Împreun   
Va sarbători în noiembrie 2018 - 7 ani de activitate în sediul din strada Teclu,  nr 41, într-un spa iu 

pus la dipozi ie cu generozitate de Primăria mun. Sibiu cu aprobarea Consiliului Local.  
În acest timp peste 47.000 de tineri au beneficiat de activită i permanente,  de proiectele ini iate de 

centrul de tineret sau de proiectele ini iate de asocia ii de tineret i desfă urate în centrul de tineret. Cei 
mai multi dintre ace tia au participat la mai mult de două activită i. 

În acest moment activită ile permanente sunt cele de informare/documentare, consultan ă / 
consiliere i educa ie nonformală. 

Tot la activită i permanente ar putea fi incluse i activită ile culturale – spectacole de teatru i 
muzică, expozi ii, lansări de carte, conferin e. 

În cadrul centrului se derulează constant cursuri de formare de interes pentru tineri, cursuri de 
managementul proiectului, cursuri de scriere de proiecte, cursuri de voluntariat i managementul 
voluntarilor, comunicare dar i ateliere hand-made, ateliere de mi care i vorbire.  

În cadrul centrului func ionează cercul de presă pentru tineri, cercul de scriere de proiecte, cercul 
fotovoice, de exprimare prin intermediul imaginii. 

În fiecare an am primit vizite de la centrele de tineret din re eaua na ională a centrelor de tineret a 
MTS deoarece centrul de tineret Sibiu este un exemplu de bună practică atât din punct de vedera al 
func ionalită ii cât i al activită ilor i serviciilor oferite. 

Pentru perioada următoare ne propunem dezvoltarea activită ilor în dorin a de a acoperi noile 
nevoi ale tinerilor. 

Aceste nevoi au fost eviden iate de către sondajul socilogic realizat de sub coordonarea centrului 
de tineret ini iat în anul 2015, actualizat permanent. 

Aceste nevoi sunt: antreprenoriatul, managementul proiectelor individuale sau ale grupurilor 
informale, mobilitatea, educa ia complementară pentru dezvoltarea personală. 

 

Centrul de tineret R inari, jud. Sibiu, este primul centru de tineret care s-a înfiin at în mediul 
rural, luând fiin ă în anul 2003. Acest centru func ionează în cadrul Căminului Cultural Ră inari cu 
sprijinul Primăriei com. Ră inari. Deserve te prin serviciile oferite toată zona Mărginimii Sibiului. 

În acest timp peste 20.000 de tineri au beneficiat de activită ile permanente, de proiectele ini iate 
de centrul de tineret sau de proiectele ini iate de asocia ii de tineret i desfă urate în centrul de tineret. 
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Comunicarea DJST Sibiu se face pe următoarele retele: 
http://www.tineretsibiu.ro/    
https://www.facebook.com/djstsibiu/ 
https://www.facebook.com/AICICentruldetineretSibiu/ 
https://tineretsibiu.wordpress.com/    
https://www.facebook.com/CentrudeTineretRasinari/ 

 
 
 
 

2. Rolul i importan a activit ilot turistice în via a elevilor i tinerilor 
 
 
 

 Este binecunoscut faptul că actualul sistem de promovare a elevilor dintro treaptă de colarizare în 
alta necesită un important volum de munca intelectuală, iar de rezultatele ob inute, prin aplicarea unui nou 
sistem de evaluare colară, depinde viitorul traseu colar-profesional al absolven ilor unui ciclu de 
învă ământ. 
 În aceste condi ii se îngustează tot mai mult preocupările elevilor i al familiei, pentru a realiza un 
regim de activitate zilnică echilibrat, alternând eforturile intelectuale cu odihna activă i refacerea, aspecte 
ce se pot realiza în mod optim prin practicarea, în diferite forme, a exerci iilor fizice, sportului i a 
diferitelor forme de turism. 
 Mijl oacele de odihnă i refacere sunt de diferite categorii: unele curente, care sunt eviden iate în 
programul de activitate zilnică a elevilor, cum ar fi practicarea exerci iilor fizice în forme organizate sau 
prin activită i independente, i altele, prin care se realizeaz  la diferite etape (săptămânale, lunare, 
semestriale sau anuale) i prin diferite tipuri de activită i turistice, cum ar fi: drume iile, excursiile cu 
multiple scopuri i cu diferite durate, concursurile de masă sau taberele colare cu caracter na ional sau 
interna ional, practicarea diferitelor sporturi, etc. 
 Activită ile turistice i cele sportive, în func ie de scopul i durata acestora, au multiple influen e 
asupra participan ilor sub aspect: recreativ, educativ, ca mijloc de cunoa tere i instruire complementară, 
refacerea for elor fizice i intelectuale, etc. 
 Prin turismul colar (drume ii, excursii, tabere, etc) se valorifică în mod superior frumuse ile 
naturale ale ării noastre, se realizează semnifica ia unor obiective, determinând formarea de sentimente, 
atitudini, convingeri i comportamente, elemente care contribuie în mod substan ial la formarea 
oamenilor moderni, componen i ai unei societă i moderne, prezente i viitoare. 
 Practicarea diferitelor forme de turism este condiionată însă i de calitatea vie ii membrilor 
societă ii, în func ie de aceasta abordându-se forme de turism diferen iate. Desigur că, cele mai atractive 
activită i sunt cele care se organizează în zonele geografice cu tradi ii turistice recunoscute, cele care 
oferă servicii de o calitate superioară i cu posibilită i variate pentru practicarea sporturilor sau a altor 
tipuri de activită i, de care elevii sunt interesa i. 
 Educa ia prin mi carea în aer liber, chiar la mai mici dimensiuni, trebuie să intre în preocuparea 
permanenetă a dirigin ilor, profesorilor de educa ie fizică sau a altor cadre didactice, mai ales în perioada 
vacan elor colare, a progamului na ional „ coala Altfel”, valorificând în mod intensiv cadrul natural 
existent în zona de activitate a fiecărei unită i colare. 
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 inând cont de cele de mai sus, putem aminti că, în re eaua taberelor colare din jude ul Sibiu (în 
număr de ase: Păltini , Râu Sadului, Cisnădioara, Ocna Sibiului, anta-Păltini  i Săli te) se desfă oară 
activită i cultural-recretive i sportive (concursuri sportive, serii culturale, excursii si drume ii, etc) cu 
ajutorul unor animatori de vacan ă, cadre didactice cu experien ă în astfel de activită i i lectori. Pe lângă 
acestea elevii beneficiază i de tabere tematice pe diferite discipline colare (matematică, engleză, fizică, 
tiin e), sau tabere na ionale (gratuite) în care tinerii sunt introdu i în minunata lume a teatrului. 

 În ultimii ani, loca iile enumerate mai sus au fost modernizate, ridicându-se gradul de confort, dar 
i amenajându-se spa ii de petrecere a timpului liber, modernizarea terenurilor de sport existente (sintetic, 

tartan) am putut organiza pentru cluburile sportive cantonamente la pre uri foarte avantajoase i în 
condi ii optime.  

Având în vedere complexitatea activită ii de turism scolar ca fenomen social se impune 
intensificarea rela iilor de colaborare între Direc ia Jude eană pentru Sport i Tineret Sibiu i Inspectoratul 

colar Jude ean Sibiu, Palatul Copiilor, autorită ile publice locale, pentru dezvoltarea activită ilor 
extra colare i sportive la nivelul unită ilor colare din jude ul Sibiu. 

 
 
 

Director executiv 

Nicoleta Sonia David 
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