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                                                  ORDINEA DE ZI 
 

A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
din data de 26.08.2020, ora 10˚˚ 

 
  
 

1. Asiguratea realizării sarcinilor stabilite în planurile de măsuri pentru 
asigurarea climatului de siguranță publică în unitățile de învățământ preuniversitar 
și în zona adiacență a acestora, în anul școlar 2019 - 2020. 

Prezintă Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu 
 

2. Informare privind stadiul de pregătire al unităților de învățământ, pentru 
începutul anului școlar 2020 - 2021. 

Prezintă Inspectoratul Școlar Județean Sibiu 
 

3. Concluzii privind controlul respectării standardelor minime de calitate 
aplicabile serviciilor sociale oferite în instituțiilor publice și private din județul Sibiu. 

  Prezintă Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu 
 

4. Diverse 
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                                                                                                  APROB 
ŞEFUL INSPECTORATULUI DE POLIŢIE 

                                                                                AL JUDEŢULUI SIBIU 
                                     Comisar şef de poliţie 

    IVANCEA TIBERIU IULIAN  

 
    
                       
 
ASIGURAREA REALIZĂRII SARCINILOR STABILITE ÎN PLANURILE DE MĂSURI 

PENTRU ASIGURAREA CLIMATULUI DE SIGURANȚĂ PUBLICĂ ÎN UNITĂȚILE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI ÎN ZONA ADIACENTĂ ACESTORA, ÎN ANUL 

ȘCOLAR 2019-2020 

 

 
În vederea punerii în aplicare a Planului Naţional Comun de Acţiune - Cadru pentru 

creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei 

juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu numărul de 

înregistrare MAI nr. 94859 din 23.06.2016, MENCS nr. 560/MCA din 13.07.2016 şi MDRAP nr. 

66774 din 19.07.2016, la nivelul judeţului Sibiu, pentru anul școlar 2019-2020 a fost elaborat noul 

Plan Teritorial Comun de Acțiune, sub coordonarea Instituției Prefectului Județului Sibiu, 

semnatari fiind Consiliul Județean, Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu, Inspectoratul Județean 

de Jandarmi Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu. 

 
1. REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI MODUL DE ASIGURARE CU 

PAZĂ A ACESTORA 

 
La nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale au fost încheiate planuri locale între 

reprezentanții unităților de poliție, primării și unitățile de învățământ cu personalitate juridică. De 
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asemenea, polițiștii desemnați să răspundă de unitățile de învățământ preuniversitar, au contactat 
conducerile unităților de învățământ, realizând dosarele de obiectiv pentru fiecare unitate. 

În baza planurilor susmenționate, în anul școlar 2019-2020, au fost desfăşurate activităţi în 
sistem integrat, care au vizat asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în incinta şi 
zona adiacentă celor 344 unităţi de învăţământ preuniversitar, dintre care 155 în mediul urban și 
189 în mediul rural. 

 Situația unităților de învățământ preuniversitar de stat este următoarea: 
- 119 grădinițe; 
- 161 școli primare/gimnaziale; 
- 35 licee, colegii,etc. 

     Învățământul privat este reprezentat de 20 de grădinițe, 2 școli primare și 7 licee, colegii, școli 
postliceale. 

La nivelul județului  Sibiu, din totalul unităților, 175 sunt cu personalitate juridică și 169 
sunt structuri aparținătoare. 

 

1.1 Modul de asigurare cu pază a unităților de învățământ preuniversitar la nivelul 

județului Sibiu 

 La începutul anului școlar 2019-2020, precum și pe parcursul anului, polițiștii din cadrul 

I.P.J. Sibiu au verificat modul de asigurare cu pază umană și sisteme de supraveghere video al 

unităților de învățământ preuniversitar de pe raza județului Sibiu. 

 În urma activităților desfășurate s-a constatat faptul că la nivelul județului Sibiu nu există 

unități care să fie asigurate exclusiv cu pază umană. Numărul unităților de învățământ care dispun 

atât de pază umană, cât și de sisteme tehnice de supraveghere video este de 58, dintre care 51 în 

mediul urban și 7 în mediul rural. 
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1.2 Modul de asigurare cu sisteme de televiziune cu circuit închis a unităților de 
învățământ preuniversitar la nivelul județului Sibiu  

 
  În ceea ce privește modul de asigurare exclusiv cu sistem TVCI, au fost identificate 164 
unități de învățământ preuniversitar dotate cu sisteme de supraveghere video, din care 9 aveau în 
interior exclusiv, 33 în exterior și 122 atât în interior cât și în exterior.  

În funcție de tipul unității de învățământ, modul de asigurare cu pază umană și  sistem 
TVCI se prezintă astfel: 

 
- licee, colegii – din totalul de  42, 8 sunt asigurate exclusiv cu sisteme de supraveghere 

video și 32 au și pază umană și sisteme de supraveghere video. 
- școli gimnaziale – din totalul de  163, 98 sunt asigurate exclusiv cu sisteme de 

supraveghere video și 25 au și pază umană și sisteme de supraveghere video. 
- grădinițe – 58 sunt dotate cu sisteme de supraveghere video și una are și pază umană și 

sisteme de supraveghere video . 
 

 
 Numărul unităților de învățământ care nu dispun nici de pază și nici de sistem TVCI este 
de 122, dintre care 79 grădinițe, 41 școli și 2 licee. 
 

2. MODUL DE ASIGURARE PE LINIA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 
 
La sfârșitul anului școlar 2019-2020, modul de asigurare pe linia situațiilor de urgență, se 

prezintă după cum urmează: 
- Nr. unități de învățământ care au autorizații de securitate la incendiu – 44; 
- Nr. unități de învățământ care trebuie să dețină autorizație de securitate la incendiu – 

83, 
- Nr. unități de învățământ care au asigurat condițiile de evacuare a persoanelor în cazul 

producerii situațiilor de urgență ( incendiu, cutremur, inundație, surpare teren, etc.) – 
179; 

- Nr. unități de învățământ care au asigurate mijloacele de primă intervenție în caz de 
incendiu – 179; 

- Nr. unități de învățământ care sunt echipate cu instalații și sisteme de detectare, 
semnalizare și avertizare incendiu – 39, 

- Nr. unități de învățământ care au asigurat iluminat de securitate pentru evacuare – 76. 
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3. ACTIVITĂȚI DERULATE ȘI REZULTATE OBȚINUTE 
 

La începutul anului școlar, la nivelul județului Sibiu, precum și la nivelul fiecărei unități 
administrativ-teritoriale au fost încheiate planuri locale de acțiune între reprezentanții unităților de 
poliție, primării și unitățile de învățământ cu personalitate juridică. 

Activitățile au debutat cu participarea efectivelor de poliție la festivitatea de deschidere a 
anului școlar, fiind prezentat mesajul Poliției Române. 
 În activităţile preventive desfăşurate în această perioadă, pe linia asigurării climatului de 
ordine şi linişte publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, au fost 
angrenate efective ale poliţiei, jandarmeriei şi poliţiei locale, media zilnică fiind de 75 poliţişti, 10 
jandarmi şi  19 poliţişti locali.  
 Media zilnică a patrulelor asigurate în zona adiacentă unităţilor de învăţământ  
preuniversitar a fost de 62. 
 Ca activităţi preventive menţionăm că au fost desfăşurate 134 participări la şedinţe cu 
cadrele didactice/părinţii ( 91 în mediul urban și 43 în mediul rural) și 525 participări în cadrul 
orelor de curs (404 în mediul urban și 121 în mediul rural).  
 În ceea ce priveşte activităţile de aplicare a legii, menţionăm că au fost aplicate 20 de  
contravenţii, 6 la Lg. 61/1991, și 14 la O.U.G. 195/2002, în valoare totală de 4,235 mii roni. 
 Ca şi acţiuni au fost organizate 85 pe linia prevenirii absenteismului şcolar, 47 pe linia 
respectării regimului circulaţiei rutiere şi 88 pe alte linii. În urma acțiunilor efectuate au fost 
identificați 83 elevi absentând de la școală.  
 Pentru menţinerea ordinii publice poliţia locală are repartizate la nivelul judeţului Sibiu 15 
unități de învățământ preuniversitar, iar efectivelor de jandarmi le revin 9 unități de învățământ 
preuniversitar, în timp ce  I.P.J. Sibiu are repartizate 320 unități școlare.  
 Pe această linie I.P.J. Sibiu a desfășurat și activități de mediatizare, participându-se la 124 
emisiuni TV, 138 emisiuni radio și s-au întocmit 157 de materiale pentru  presa scrisă. 
 Comanda I.P.J. Sibiu a participat la întâlnirile efectuate sub coordonarea Instituției 
Prefectului - Județul Sibiu. 
 

4. EVOLUȚIA CRIMINALITĂȚII SESIZATE 
 

În cursul anului școlar 2019-2020 au fost sesizate, la nivelul I.P.J. Sibiu, 38 de fapte penale, 
astfel:  20 în municipiul Sibiu, 3 în municipiul Mediaș, 1 în orașul Avrig, 1 în orașul Dumbrăveni, 
1 în localitatea Bradu, 1 în Orlat, 1 în Hoghilag, 1 în localitatea Șaroș pe Târnave, 1 în comuna 
Râu Sadului, 1 în satul Boian, 1 în comuna Chirpăr, 1 în Ațel, 1 în Ludoș, 1 în Rășinari, 1 în com. 
Bazna, 1 în Tălmăcel, 1 în comuna Jina. 
 Pe genuri de infracțiuni, situația se prezintă astfel: 18 loviri, 14 furturi, 2 amenințări și       
4 fapte de purtare abuzivă. 
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 Dintre cele 38 de infracțiuni, numai 3 au fost sesizate în zona adiacentă, restul de 35 fiind 
sesizate în incinta unităților de învățământ. 
 Față de anului școlar precedent, numărul infracțiunilor sesizate în anul școlar 2019-2020 
este în scădere, de la 54 la 38 (-16), respectiv - 29,6% față de anul școlar 2018-2019.  
 Lunar, la sediul I.P.J. Sibiu, în cadrul Grupului de Coordonare și Trasare Sarcini a avut loc 
prezentarea activităților desfășurate și a rezultatelor obținute, precum și infracțiunile înregistrate, 
acestea fiind aduse și la cunoștința reprezentantului I.Ș.J. Sibiu.  
 Activitățile preventive desfășurate în sistem integrat au condus la scăderea infracțiunilor 
sesizate în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, însă unul dintre 
motivele scăderii numărului de infracțiuni a fost și declanșarea pandemiei de Covid 19, ceea ce a 
condus la suspendarea cursurilor în incinta unităților de învățământ, începând cu luna martie 2020. 

                                                    
 
 CAUZE ALE INFRACȚIONALITĂȚII 

 
 Printre principalele cauze şi împrejurări favorizatoare  ale infracțiunilor sesizate în 
această perioadă menţionăm: 

 
- Rivalităţile dintre elevi; 
- Lipsa de educaţie civică, antiinfracţională şi antivictimală a elevilor, manifestată prin 
necunoaşterea legilor şi a consecinţelor unor fapte grave; 
- Pătrunderea unor persoane străine/părinți în incinta unităților de învățământ pentru ”a face 
dreptate” în rândul elevilor; 
- Faptul că elevii au asupra lor bunuri de valoare pe care le lasă nesupravegheate și care 
ulterior pot fi ușor sustrase; 
- Comportamentul inadecvat al elevilor față de cadrele didactice/personalul unității de 
învățământ, ceea ce determină în anumite situații folosirea mijloacelor de coerciție fizică de către 
aceștia. 
 
 

5. CONCLUZII 
 
La nivelul județului Sibiu, instituțiile semnatare ale Planului Teritorial Comun de Acțiune 

aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 338 din 28.08.2019,  au colaborat și au acționat în sistem 
integrat în vederea realizării sarcinilor stabilite, înregistrându-se un trend descendent al 
infracționalității sesizate în școli, comparativ cu perioada similară a anului școlar trecut. 

Menționăm că faptele penale sesizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din 
județul Sibiu nu prezintă un grad ridicat de pericol, în general fiind conflicte spontane între elevi, 
concretizate în faptele de lovire, precum și infracțiuni de furt. 

Având în vedere activitățile desfășurate și rezultatele obținute pe linia asigurării unui 
climat de ordine și siguranță, menționăm că la nivelul I.P.J. Sibiu nu au fost întâmpinate dificultăți 
în gestionarea problematicii pe această linie, existând o bună colaborare cu toate instituțiile 
implicate. 
 
 
     ȘEFUL SERVICIULUI DE ORDINE PUBLICĂ 
                                                            Comisar șef de poliție 

                                                             IULIAN CĂPĂȚÎNĂ 



		
	
	
	

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU 
   

 
Str. Berăriei, nr.2,  

550173, Sibiu 
    Tel:    +40 (0)269 21 04 66 
    Fax:   +40 (0)269 21 08 17 

  www.isjsibiu.ro; e-mail:officeisj@yahoo.com 

Nr. 5826 /20.08.2020 
Către, 

I N S T I T U Ţ I A   P R E F E C T U L U I   –   J U D E Ţ U L   S I B I U 
 

 
Ca urmare a adresei nr.  din data de 13733/14.08.2020, vă transmitem informarea privind  

 
STADIUL DE PREGĂTIRE AL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL SIBIU, PENTRU ÎNCEPUTUL ANULUI 

ŞCOLAR 2020-2021 
 
 

1. LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ, ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII CURENTE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
DIN JUDEŢUL SIBIU  

 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 363 / 2019 au fost repartizate fonduri pentru finanţarea unor cheltuieli de capital pentru unele 

unităţi de învăţământ din judeţul Sibiu, în vederea rezolvării problemelor legate de grupurile sanitare amplasate în exteriorul clădirii 
aparținând unităților de învățământ precum și dotării acestora.  În conformitate cu alocaţiile bugetare prevăzute prin H.G.363 / 2019 
valoarea totală pentru întreg judeţul Sibiu a fost de 236,00 mii lei pentru anul 2019, astfel: 

 
Școala Gimnazială ”Ion Albescu ”Boița     - 106,00 mii lei 
Liceul Tehnologic Iacobeni pentru Școala Primară Netuș  -   74,00 mii lei 
Liceul Tehnologic Iacobeni pentru Școala Primară Noiștat  -   56,00 mii lei  

 
În urma execuției lucrărilor valoarea efectivă cheltuită cu aceste obiective a fost de 186,00 mii lei, astfel:  



  

 2 

 
Școala Gimnazială ”Ion Albescu ”Boița     -   57,59 mii lei 
Liceul Tehnologic Iacobeni pentru Școala Primară Netuș  -   73,01 mii lei 
Liceul Tehnologic Iacobeni pentru Școala Primară Noiștat  -   55,10 mii lei  
 
 
 
Pe raza județului Sibiul, la data de 31 iulie 2020, un număr de 2 unități de învățământ nu dețin toalete conforme, după cum 

urmează: 

- Grădinița cu P.N. Cisnădioara, loc. Cisnădioara, oraș Cisnădie (cu mențiunea că imobilul este retrocedat); 
- Școala Gimnazială ”Ioan Ban-Dascălu” Poiana Sibiului, comuna Poiana Sibiului (are toalete în curte, conforme dar fără 

apă caldă, nu se poate construi corp nou din cauza lipsei spațiului, bugetul necesar fiind doar pentru pentru instalație și 
echipamente pentru furnizarea apei calde) 

acestea nefiind cuprinse în nici un program de finanțare pentru anul 2020. 

 Totodată mai există un număr de 3 unități de învățământ care nu dețin toalete conforme dar care au obiectivele cuprinse în 
programe de finanțare pentru anul 2020, din buget local (Sibiu și Jina) sau PNDL (Păuca): 

- Grădinița cu P.P nr. 17, Sibiu; 
- Școala Gimnazială comuna Jina, 
- Școala Gimnazială comuna Păuca , 

 
Prin diferite programe locale, guvernamentale și/sau din fonduri externe, autoritățile locale au derulat lucrări privind asigurarea, 

pe raza UAT-urilor, a alimentării cu apă potabilă și a canalizării menajere. Astfel, la începutul anului 2020 situația privind gradul de 
dotare al unităților de învățământ, din punct de vedere al alimentării cu apă și canalizării este următoarea:  

 
 

Nr. 
crt.    

Număr 
unități 

preșcolari 

Număr 
școli 

primare 

Număr 
școli 

gimnaziale 

Număr 
licee,colegii 

1 Conectate la sistem centralizat de apă potabilă 
sau foraje proprii monitorizate și avizate sanitar 107 38 106 31 
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2 
Dotate cu toalete separate pe sexe, inclusiv 
dotare cu chiuvete și săpun pentru menținerea 
stării de igienă adecvată 

109 39 108 32 

3 Conectate la serviciul de canalizare 76 27 74 25 
4 Număr total,  indiferent de dotare  117 42 116 34 

 
2. RECHIZITE ȘCOLARE CONFORM PROGRAMULUI MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

 
În conformitate cu Nota Ministerului Educației și Cercetării  - Direcția Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și 

Gimnazial nr. 145/DGETIPG/03.05.2020, aprobată de Ministrul Educaţiei Naționale şi a anexei la aceasta, INSPECTORATULUI 
ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SIBIU i-au fost repartizate sumele necesare, în valoare de 120.105 lei (inclusiv TVA), pentru achiziţia de 
rechizite şcolare pentru unităţile de învăţământ din învăţământul preuniversitar de stat din judeţul Sibiu pentru anul școlar 2020-
2021, cuprinzând un număr total de beneficiari de 5.136 elevi și un număr de 624 pachete rămase în stoc, rezultând un număr de 
4.512 pachete, repartizate astfel: 
 
-    573 pachete tip 0 (clasa pregătitoare) 
-    642 pachete tip 1 (clasa I) 
- 1.836 pachete tip 2 (clasele II-IV) 
- 1.286 pachete tip 3 (clasele V-VII) 
-    175 pachete tip 4 (clasa VIII) 

Achiziția a fost finalizată în luna iulie 2020 iar pachetele de rechizite vor fi distribuite unităților de învățământ până în data de 
10.09.2020. 

 
3. APROVIZIONARE CU COMBUSTIBIL SOLID 

 
În ceea ce priveşte aprovizionarea cu combustibil solid (lemn de foc/cărbuni) Inspectoratul Şcolar al judeţului Sibiu a solicitat 

conducătorilor unităţilor de învăţământ informaţii privind eventuale probleme în aprovizionarea cu lemn de foc. Nu au fost semnalate 
asemenea probleme, consiliile locale făcând deja demersuri pentru aprovizionare pentru sezonul rece 2020/2021. 

 Nu au fost semnalate situaţii din care să rezulte cazuri în care elevii să facă cursurile în frig datorită aprovizionării cu lemne. Însă pot 
exista situaţii izolate când, datorită preţului sau presiunii scăzute a gazului metan (chiar defecţiuni la sistemele de alimentare cu gaze 
naturale) unele unităţi de învăţământ să funcţioneze perioade limitate de timp fără încălzire. 
 

4.  STRATEGII DE DEZVOLTARE ALE INFRASTRUCTURII 
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 În vederea eficientizării cheltuielilor privind utilităţile Ministerul Educației și Cercetării a recomandat unităților de învățământ să obțină 
”Certficatele Energetice” ale clădirilor și, acolo unde este necesar, cu sprijinul autorităților locale, să inițieze programe privind anveloparea 
termică a clădirilor, prin analiza indicatorilor termici  şi să obțină finanţarea unor lucrări de izolare termică a construcţiilor şi înlocuirea 
tâmplăriei exterioare cu tâmplărie cu geam termopan pentru eliminarea pierderilor energetice ale clădirilor. 
 
5. PROBLEME SEMNALATE DE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIVIND STADIUL DE PREGĂTIRE PENTRU DESCHIDEREA 
ANULUI ŞCOLAR 2020-2021 
 

În contextul actual privind pandemia cu CoVid-19 și, având în vedere lipsa unei legislații clare, până la această dată,  privind 
începerea anului școlar 2020/2021 precum și a măsurilor sanitare și de securitate ce trebuie implementate la nivelul unităților de învățământ 
preconizăm unele dificultăți în respectarea tuturor măsurilor ce vor fi aprobate prin Ordinul comun M.S.-M.E.C . 

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, împreună cu unitățile de învățământ preuniversitar din județ s-a realizat o situație 
centralizată pentru necesarul de spații și clase/grupe pentru începerea anului școlar, cu respectarea distanțării sociale. Pe de altă parte s-a 
centralizat necesarul de personal suplimentar (cadre didactice și nedidactice), numărul de săli de clase în care s-au asigurat dispozitive 
electronice funcționale pentru transmiterea online a lecțiilor, situația elevilor care nu dețin dispozitive electronice pentru participarea online 
la lecții precum și identificarea sumelor necesare pentru asigurarea materialelor de dezinfecție, igienă etc 

 
 
6. RESURSE UMANE: 

Activităţile legate de mobilitatea personalului didactic se derulează conform calendarului mişcării personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021, anexa nr. 19 la O.M.E.C. nr. 5259/2019 privind Metodologia-cadru privind 
mobilitatea personalului didactic de predare pentru învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, cu modificările și completările 
ulterioare. 

A fost organizat concursul pentru ocupare posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate în perioada 9 iulie – 11 august 2020 în 6 
centre de concurs: Școala Gimnazială nr. 13 Sibiu, Școala Gimnazială nr. 18 Sibiu, Școala Gimnazială ”Ioan Slavici” Sibiu, Liceul Teoretic 
”Onisifor Ghibu” Sibiu, Liceul Tehnologic Independența Sibiu și Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură ”Carol I” Sibiu.  

 
Date statistice privind organizarea concursului: 

• Număr candidați înscriși  (cu drept de participare la concursul național de ocuparea posturilor/catedrelor din unitățile de  
învățământ preuniversitar): 781 candidați 

• Număr candidați prezenți la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor din unitățile de  învățământ 
preuniversitar: 705 prezenți 90,26(%) în sălile de concurs la ora 10.30. 

• Număr candidați retrași în timpul probei scrise: 36 candidați (din care 30 din motive personale; 6 din motive medicale) 
• Număr candidați eliminați de la proba scrisă: (din motive de fraudă sau tentativă de fraudă 1; alte motive 0) 
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• Număr de lucrări scrise anulate la centrul de concurs, conform art. 6 alin. (26) din Procedura nr. 31794/07.07.2020: 0 lucrări 
scrise anulate 

• Număr de lucrări scrise transmise la evaluare 668 lucrări scrise 
• Număr discipline la care s-a susținut concurs: 48 discipline 

 
Date statistice privind rezultatele la concurs: 

• Candidați care au obținut nota 10: 6 candidați (0,90%) 
• Candidați care au obținut note între 7 și 9,99: 425 candidați (63,62%) 
• Candidați care au obținut note între 5 și 7: 170 candidați (25,45%) 
• Candidați care au obținut note mai mici decât 5: 67 candidați (10,03%) 

 
 În perioada 11 august – 06 septembrie 2020 se vor organiza mai multe şedinţe publice în vederea repartizării pe posturile 

didactice/catedrelor vacante/rezervate a candidaților care au obținut cel puțin nota 5 la concurs.  
In cadrul ședinței publice din data de 12 august 2020 au fost repartizate 19 cadre didactice angajate pe perioada de viabilitate a 

postului în anul școlar 2019-2020, care au participat la concurs și au obținut cel puțin nota 7, devenind astfel titulari. 
În cadrul ședinței publice din data de 13 august 2020 au fost repartizate 69 cadre didactice care au obținut cel puțin nota 7 pe 

posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată (titulari).  
În perioada 21-22 august 2020, respectiv 26-28 august 2020, urmează ședințe de repartizare pe posturile didactice publicate pentru 

angajare pe perioadă determinată. 
 
 În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare pentru învățământul 
preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/2019, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile 
Calendarului privind mobilitatea în perioada 26 august – 3 septembrie se organizează concursul județean pentru ocuparea posturilor 
didactice/catedrelor vacante/rezervate, respectiv testarea candidaților fără studii corespunzătoare postului.  

 
 

7. AUTORIZAŢII DE FUNCŢIONARE: 
Toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Sibiu dețin Autorizaţiile sanitare de funcționare. 
Un număr de 34 unități de învățământ preuniversitar sunt în procedură de obținere a Autorizațiilor de Securitate la Incendiu, restul 

unităților de învățământ fie nu necesită astfel de autorizație (fiind construite înainte de data prevăzută în Norme, fie le-au obținut până în 
prezent.  
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8. DESCHIDEREA NOULUI AN ŞCOLAR: 
 Prima zi de şcoală, 14.09.2020, va fi o zi normală de şcoală în care elevilor le vor fi distribuite manuale şcolare, orarul fiecărei 
clase, elevii vor cunoaşte învăţătorii, diriginţii şi profesorii clasei şi va fi prezentat Regulamentul intern al fiecărei şcoli. 
 
 
 

 
Inspector Şcolar General, 

Alexandru Petru DUMBRAVĂ 



 
 

 

Concluzii privind controlul respectării standardelor minime de calitate aplicabile 

serviciilor sociale oferite în instituțiile publice și private în județul Sibiu 

 

Activitatea de inspecţie este reglementată de Ordonanţa de Urgenţă nr.113/2011 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Hotărârea de 
Guvern nr.151/2012 privind Statutul  propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale 
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Legea asistenţei sociale nr.292/2011, Legea nr. 197/2012 
privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, precum şi de acte normative specifice 
cu privire la respectarea standardelor de calitate în furnizarea serviciilor sociale.  

Serviciile sociale constituie o componentă a sistemului naţional de asistenţă socială şi au drept 
scop sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depăşirea situaţiilor de dificultate, prevenirea 
şi combaterea riscului de excluziune socială, creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii 
sociale a acestora. 

Standardele de calitate în domeniul serviciilor sociale reprezintă un ansamblu de norme ce 
conţin criterii măsurabile de structură, de proces şi de rezultate, în baza cărora se stabileşte 
nivelul de calitate a serviciului social 

Criteriile şi standardele minime care stau la baza acreditării furnizorilor şi a licentierii 
serviciilor sociale acordate de aceştia se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei 
sociale şi, după caz, al conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale care au 
atribuţii de reglementare şi/sau de organizare a unor anumite tipuri de servicii sociale. 

Criteriile utilizate în vederea acreditării furnizorilor privesc, în principal, următoarele: 

a)  date de identificare privind furnizorul; 
b)  informaţii privind cunoştinţele în managementul serviciilor sociale; 
c)  condiţiile prevăzute de Legea nr. 292/2011, obligatorii pentru înfiinţarea, 

administrarea, funcţionarea şi finanţarea serviciilor sociale. 

Calitatea în domeniul serviciilor sociale reprezintă ansamblul de cerinţe şi condiţii ce sunt 
îndeplinite de furnizori şi de serviciile sociale acordate de aceştia pentru a răspunde nevoilor 
şi aşteptărilor beneficiarilor 

 

 

 

 
Agenția Națională pentru  Plăți și Inspecție Socială                                                                                                                                     

Agenția Județeana pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu 

 

 

 

 

 
 



Standardele minime de calitate utilizate pentru acreditarea serviciilor sociale au în vedere, 
în principal, următoarele aspecte: 

a) scopul serviciilor sociale şi specificul activităţilor derulate; 
b)  nevoile de bază ale beneficiarilor; 
c)  calitatea vieţii şi siguranţa beneficiarilor; 
d)  calitatea managementului şi competenţa personalului de specialitate; 
e)  respectarea disciplinei economico-financiare. 

Acreditarea furnizorului presupune următoarele etape: 

a)   evaluarea furnizorului în baza criteriilor; 
b)   aprobarea sau respingerea cererii de acreditare a furnizorului; 
c)   eliberarea certificatului de acreditare sau, după caz, a notificării de respingere  

a cererii de acreditare; 
d)  înregistrarea furnizorului acreditat în Registrul electronic unic al serviciilor 

sociale, constituit şi administrat, conform legii, de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 

La nivelul județului Sibiu pâna în luna august 2020 au fost acreditați pentru a furniza servicii 
sociale un număr total de 106 furnizori de servicii sociale, dintre care  29 de furnizori sunt 
publici iar 77 de furnizori sunt privaţi. 

Din numărul total de furnizori de servicii sociale acreditaţi, un număr de 72 de furnizori au 
dezvoltat servicii sociale. 

Conform registrului electronic unic al serviciilor sociale, la nivelul judeţului Sibiu sunt 
licenţiate 119 servicii sociale; coroborând datele cu cele deţinute de AJPIS Sibiu - Serviciul 
Inspecţia Socială, se constată că numărul real al acestora este 115, deoarece 4 servicii 
sociale și-au încheiat activitatea în anul 2019.  

În semestrul I 2020 activitatea Serviciului Inspecție Socială din cadrul AJPIS Sibiu s-a desfășurat 
în conformitate cu Planul de Control al Inspecției Sociale din cadrul ANPIS pentru anul 2020, a 
metodologiilor și procedurilor operaționale specifice activității de inspecție socială aprobate de 
către conducerea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu respectarea 
prevederilor legale în domeniu. 

Subscriindu-se cerințelor stabilite de legislația care reglementează procesul de evaluare, 
certificare, monitorizare și control pentru asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, 
activitatea a avut ca obiectiv general  „Certificarea funcționării serviciilor sociale serviciilor  
publice și private” care funcționează la nivelul județului Sibiu, iar obiectivul specific l-a 
constituit „Verificarea în teren a respectării standardelor minime de calitate  specifice 
fiecărui serviciu social în vederea acreditării serviciilor sociale și monitorizării respectării 
standardelor de calitate în conformitate cu statutul de serviciu licențiat”. 

• În cadrul procesului de evaluare și licențiere a serviciilor sociale, în cursul anului 2020 
au fost verificați 4 furnizori de servicii sociale (2 privați și 2 publici) în vederea 
licențierii.  



Categoriile de beneficiari ai serviciilor sociale supuse evaluării sunt: copii -2 servicii 
sociale; vârstnici-2 servicii sociale. 

Pentru serviciile sociale evaluate în anul 2020 inspectorii sociali au propus acordarea 
licenței de funcționare sau au dispus măsuri de remediere cu menținerea licenței 
provizorii.  

In cadrul rapoartelor de evaluare a serviciilor sociale au fost dispuse un număr de 5 
măsuri din care 3 sunt îndeplinite și 2 se află în curs de îndeplinire. Cele 5 măsuri dispuse 
vizează realizarea demersurilor necesare pentru obținerea tuturor vizelor și 
autorizaților prevăzute de lege precum și întocmirea documentelor specifice. 

Nu au fost situații de replanificări ale evaluărilor. De asemenea nu au fost aplicate 
sancțiuni contravenționale. 

• În cursul anului 2020 au fost efectuate un număr de 16 monitorizări a serviciilor sociale 
(5 publice și 11 private). 

Beneficiarii serviciilor sociale monitorizate în cursul anului sunt: copii, persoane fără 
adăpost, tineri și adulți și persoane vârstnice. 

În urma controalelor efectuate inspectorii sociali au propus menținerea licenței de 
funcționare pentru toate serviciile sociale verificate.  

Ca urmare a monitorizărilor efectuate în teren de către inspectorii sociali au fost dispuse 
un număr de 67 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. Dintre acestea la 
data întocmirii prezentului raport au fost îndeplinite 47 de măsuri, celelalte aflându-se 
în curs de îndeplinire. Masurile au vizat cu precădere punerea in practică a terapiilor 
specifice stabilite in planul individual de intervenție/fisa de monitorizare; realizarea 
evidenței zilnice a serviciilor de recuperare/ reabilitare funcțională, activități 
întreprinse în centrele rezidențiale a persoanelor vârstnice cu scopul îmbunătățirii stării 
de sănătate a beneficiarilor conform nevoilor acestora. 

În cadrul procesului de monitorizare nu au fost dispuse sancțiuni contravenționale. 

• În vederea relicențierii a fost monitorizat un furnizor privat de servicii sociale (centru 
de îngrijire la domiciliu). Nu au fost dispuse măsuri și nu au fost aplicate sancțiuni 
contravenționale. 

 

Întrucât primul semestru al anului 2020 a fost marcat de pandemia COVID 19 activitatea de 
evaluare, licențiere și monitorizare a serviciilor sociale  s-a desfășurat conform instrucțiunilor 
primite de la Agenția  Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. 

Acțiunile ulterioare se vor axa în principal pe evaluarea si monitorizarea serviciilor sociale cu 
privire la îndeplinirea standardelor de calitate de către furnizorii de servicii a căror licență expiră 
în următoarea perioadă. 

Director Executiv                                                                                                                                        
BOȚA IOAN DUMITRU 


