
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI -   JUDEŢUL SIBIU 

 
ORDIN 

pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 338/2013  
privind constituirea Grupului de lucru în vederea elaborării Planului  

Teritorial Comun de Acţiune pentru Siguranţa în Şcoli 
 
 Prefectul Judeţului Sibiu,  

În baza referatului nr. 1314/28.01.2020 al Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice 
Deconcentrate şi Dezvoltare Economică, prin care se propune emiterea unui ordin de 
modificare a Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 338/2013 privind constituirea Grupului 
de lucru, în vederea elaborării Planului Teritorial Comun de Acţiune pentru Siguranţa în Şcoli, 

Luând în considerare modificările aduse conducerii Inspectoratului Școlar Județean 
Sibiu, prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5263/14.11.2019 de numire prin 
detașare, în interesul învățământului a domnului profesor Dumbravă Alexandru Petru, în 
funcția de inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu,  

 În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 35/2007 privind creşterea 
siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 
prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, 

În acord cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 909/10.12.2019 privind exercitarea 
cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de 
către domnul Macrea Rareș, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
994/11.12.2019, 

În baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 260 alin. (1), coroborat cu prevederile art. 275 alin. (1) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,      
                emite următorul,  

O R D I N : 
 

Art. I.-  Se modifică art. 1 al Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 338/2013 și va 
avea următorul conţinut : 

 „ Art. 1 – (1) Se constituie Grupul de lucru  în vederea elaborării Planului Teritorial 
Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi al personalului didactic 
şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, denumit în continuare Grup de lucru pentru siguranţa în şcoli şi prevenirea 
absenteismului şi a abandonului şcolar, având următoarea componenţă : 

 

1. Ivancea Tiberiu Preşedinte - Inspector şef, Inspectoratul de Poliţie al 
judeţului Sibiu; 

2. Tarnu Lucian Secretar - Adjunct al inspectorului şef, Inspectoratul de 
Poliţie al judeţului Sibiu; 

3. Dogaru Costel Membru - Inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Sibiu; 

4. Dumbravă 
Alexandru Petru Membru - Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Sibiu; 



5. Vâlsan Laura 
Camelia Membru - Director executiv, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu; 
6. Stupar Claudiu Membru - Şef serviciu buget, Consiliul Judeţean Sibiu; 

7. Tudor Niculae Dorel Membru - Consilier superior, Instituţia Prefectului – 
Judeţul Sibiu. 

(2) Grupul de lucru pentru siguranţa în şcoli şi prevenirea absenteismului şi a 
abandonului şcolar se va ocupa de elaborarea şi monitorizarea Planului privind siguranţa în 
şcoli şi prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar, cuprinzând :  

Titlul I – Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă al 
elevilor şi al personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele 
adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

Titlul II – Planul de acțiune pentru prevenirea absenteismului şi a abandonului şcolar.” 
Art.II.- Comunicarea ordinului revine Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate şi Dezvoltare Economică. 
 
 
 
 
 
 
 

p. P R E F E C T, 
SUBPREFECT 
Rareș Macrea 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sibiu, în 7.02.2020 
Nr.  76 
 
 
 


