
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu 
 
 
 

O R D I N 
privind constituirea Comisiei tehnice judeţene Sibiu pentru coordonarea 

activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat și  
Camera Deputaților din anul 2020 

 
PREFECTUL JUDEŢULUI SIBIU,  

În baza referatului Direcţiei Verificarea Legalităţii, Contencios şi Relaţii Publice 
înregistrat sub nr. 15344/14.09.2020, prin care se propune emiterea unui ordin de constituire 
a Comisiei Tehnice Judeţene Sibiu pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor 
pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, 

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 744/2020 privind stabilirea datei 
alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, ale art. 7 alin. (1) și (2) din 
Hotărârea Guvernului nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei 
organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, 

Ținând cont de comunicările transmise de către Autoritatea Electorală Permanentă – 
Filiala Centru Brașov, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Sibiu și de Societatea de Distribuţie 
a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. – SDEE Sibiu, referitor la persoanele nominalizate 
pentru a face parte din această Comisie, 

În temeiul dispozițiilor art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
            emite următorul, 

O R D I N : 

Art. 1. - Se constituie Comisia Tehnică Judeţeană Sibiu pentru coordonarea activităţilor 
de organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020. 

Art. 2. - Se stabileşte componenţa nominală a Comisiei Tehnice Județene Sibiu 
conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 3. - Secretariatul tehnic al Comisiei tehnice judeţene Sibiu va fi asigurat de către 
doamna Moisă Ioana - Maria, consilier juridic în cadrul Direcţiei Verificarea Legalităţii, 
Contencios şi Relaţii Publice a Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu. 

Art. 4. - Direcţia Verificarea Legalităţii, Contencios şi Relaţii Publice va asigura 
comunicarea prezentului ordin. 
 

 

  
  

 

P R E F E C T, 
Mircea – Dorin Crețu 

 
 

 

 
   

 
 
 
 
Sibiu, în 14.09.2020    
Nr. 369 
 



 
ANEXĂ   

la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 369/2020 
 

Componența Comisiei Tehnice Judeţene Sibiu pentru coordonarea activităţilor de 
organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 

 

 

 
 
 
 

P R E F E C T, 
Mircea – Dorin Crețu 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Funcţia publică 

1 Crețu Mircea – Dorin  Prefectul Judeţului Sibiu 
2 Muntean Sanda Ligia  Subprefect  
3 Zicu Cristina - Raluca  Reprezentant Autoritatea Electorală Permanentă 
4 Răceu Radu Ioan  Secretar general al  județului Sibiu  
5 Barb Augustin Ioan  Director executiv, Direcţia Judeţeană de 

Statistică Sibiu 
6 Dobre Ion Radu  Şef, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice  

Sibiu 
7 Ivancea Tiberiu  Inspector Șef, Inspectoratul de Poliţie al 

Judeţului Sibiu  
8 Lt. col. Trefaș  Lucian (Î) Inspector Șef, Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă « Cpt. Dumitru Croitoru » al Judeţului 
Sibiu 

9 David Tiberiu Ioan  Şef birou judeţean, Biroul Judeţean de 
Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa 
Persoanelor Sibiu 

10 Munteanu Florin - Ioan Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru 
Evidenţa Persoanelor Sibiu 

11 Gândilă Dan Marius Inspector Șef, Inspectoratul de Jandarmi   
„G-ral de brigadă Mihail Rasty” al Judeţului Sibiu  

12 Dumbravă Alexandru Petru   Inspector Școlar General, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean  Sibiu 

13 Budescu Gabriel Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică a 
Judeţului Sibiu 

14 Popescu - Părpăuți Cosmin -
Nicolae 

General de Brigadă - Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale Sibiu 

15 Benga Florin Director, „S.C. FDEE Electrica Distribuţie 
Transilvania Sud” S.A. Sucursala Sibiu  

16 Paulescu Ana Maria Isabela  Corespondent teritorial al Agenţiei Naţionale de 
Presă  ,,AGERPRES”  
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INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI SIBIU 

 
 

                                                                                     ORDINUL PREFECTULUI NR.                          din  
 

 APROB 
PREFECTUL JUDEŢULUI SIBIU 

 

                                                                                                            MIRCEA-DORIN CREȚU 

 
MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 

  
     INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE 

     INSPECTORATUL DE POLIŢIE  JUDEŢEAN SIBIU 
 

                       Nr.627.244 din 04.09.2020 

CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU 

 
 
 
 
      Nr.                     din 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 
   
 
    
 
 
 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU 
 

                     Nr.                din  
AVIZAT 

ŞEFUL INSPECTORATULUI DE POLIŢIE 
 JUDEŢEAN SIBIU 

Comisar şef de poliţie 
TIBERIU-IULIAN IVANCEA  

AVIZAT 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI 

JUDEȚEAN SIBIU 
 

DANIELA CÎMPEAN  

AVIZAT 
ŞEFUL  I. S. J.   S I B I U 
Inspector  şcolar general 

Prof. ALEXANDRU PETRU DUMBRAVĂ 

 
 

  

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 

  
JANDARMERIA ROMÂNĂ 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN 
General de brigadă „Mihail Rasty” SIBIU 

 
                   Nr.              din  

 MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 

  
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

”CPT. DUMITRU CROITORU” SIBIU 
 
 

Nr.               din  
AVIZAT 

INSPECTOR ŞEF AL I. J. J. SIBIU  
Colonel 

DAN-MARIUS GÂNDILĂ 

AVIZAT 
INSPECTOR ŞEF AL I. S. U. SIBIU 

Maior 
LUCIAN TREFAȘ 
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 PLANUL TERITORIAL COMUN DE ACŢIUNE  

la nivelul judeţului Sibiu 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, în anul școlar 2020-2021 
 

Capitolul 1 - CONSIDERAŢlI GENERALE 
 

Evoluţia şi tendinţele situaţiei operative înregistrată în anul şcolar 2019-2020, privind climatul de siguranţă publică în incinta şi în zona adiacentă 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, de la nivelul judeţului Sibiu, relevă un trend descendent (conform situaţiei statistice întocmită la nivelul IP.J. 
Sibiu, numărul infracţiunilor sesizate a scăzut de la 54 de fapte la 38). 

S-a constatat faptul că nu au existat situaţii în care incidentele produse în această perioadă să fi  avut un impact negativ asupra climatului de siguranţă 
civică din mediul şcolar, nefiind identificate riscuri majore la adresa asigurării unui climat optim de ordine şi siguranţă publică la nivelul unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. Delincvenţa juvenilă a avut ca şi suport criminogen conflicte instantanee, fără forme specifice de organizare, premeditate, 
majoritatea infracţiunilor sesizate fiind spontane şi privind fapte de lovire, ameninţare şi furturi. Au fost sesizate și 4 fapte de purtare abuzivă. 

În ceea ce priveşte modul de asigurare cu paza umană şi sisteme antiefracţie a şcolilor din judeţ, situaţia în anul şcolar anterior a fost următoarea: 
1. Asigurare pază: 

 La nivelul județului, în anul școlar trecut, nicio unitate de învățământ nu a avut exclusiv pază umană, fiind 58 de unități de învățământ care au 
dispus atât de pază umană, cât și de sisteme de supraveghere video (o grădiniță, 25 de școli și 32 de licee/colegii). În ceea ce privește modul de asigurare cu 
sistem TVCI, au fost identificate 164 unități de învățământ preuniversitar dotate cu sisteme de supraveghere video, din care 9 aveau în interior, 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 dotarea cu sisteme video, situația s-a prezentat astfel: 
- Licee, colegii – 95,2 % sunt asigurate cu cel puțin una dintre formele de pază prevăzute de lege; 
- școli gimnaziale – 74,85% sunt asigurate cu cel puțin una dintre formă de pază prevăzute de lege; 
- grădinițe –43,16 sunt asigurate cu cel puțin una dintre formă de pază prevăzute de lege. 

 
Potrivit legislaţiei în vigoare, respective Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările şi completările 

ulterioare, Consiliul Judeţean Sibiu şi consiliile locale alocă, în limita bugetelor aprobate, resurse financiare necesare pentru realizarea împrejmuirilor, 
securizarea clădirilor unităţilor de învăţământ, pentru iluminat şi pentru alte măsuri prin care creşte siguranţa unităţilor şcolare, la solicitarea consiliului de 
administraţie al unităţilor şcolare, cu sprijinul de specialitate acordat de poliţie, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare. 

În vederea asigurării unui grad de siguranţă corespunzător în unităţile de învăţământ, se impune creşterea numărului unităţilor şcolare asigurate cu 
pază și sisteme de supraveghere video, atât în anul de învăţământ 2020/2021 cât şi în următorii, iar prin intermediul Instituţiei Prefectului, Cosiliului 
Judeţean Sibiu şi consiliilor locale, se impune identificarea surselor de finanţare astfel încât, în concordanţă cu prevederile Legii nr. 35/2007, să se aloce 
fondurile necesare realizării împrejmuirilor, securizării clădirilor unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a altor măsuri specifice. 
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Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, în a cărui responsabilitate se află gestionarea problematicii unităţilor de învăţământ preuniversitar, va avea în 
vedere aplicarea sistemului unitar de norme obligatorii creat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin apariţia Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Unităţilor de învăţământ Preuniversitar - ROFUIP NR. 5079 din 2016 ( actualizat prin OMEN 3027/2018) şi a procedurilor 
specifice, aplicabile atât elevilor şi personalului didactic, precum şi părinţilor şi personalului auxiliar, care să contribuie la creşterea gradului de siguranţă 
în incinta unităţilor şcolare, având în vedere faptul că, din cele 38 de infracțiuni sesizate, 35 au fost sesizate în incinta unităţilor de învăţământ 
preuniversitar. 

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Sibiu sprijinit de Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Sibiu, precum şi de către  celelalte structuri competente, 
asigură climatul de ordine şi siguranţă în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, acţionând pentru prevenirea şi combaterea faptelor 
antisociale, atât prin aplicarea cu fermitate a prevederilor legale în vigoare, cât şi prin realizarea unor programe parteneriale cu instituţiile şcolare ori 
organizaţii cu atribuţii în domeniu. 

 
 
Fundamentarea Planului Teritorial Comun de Acţiune 
Potrivit prevederilor din capitolul II, pct. B din Planul naţional comun de acţiune (PNCA), MEN/MAI cu nr. 560/MCA din 13.07.2016, respectiv 

94859 din 23.06.2016, pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic, în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, în anul 2016-2017,  la nivelul judeţului Sibiu se impune  elaborarea Planului Teritorial Comun de Acţiune. 

În conformitate cu prevederile art.l, din Legea nr.35/2007, privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, modificată prin Legea nr.29/2010, 
”Siguranţa în unităţile de învăţământ se realizează sub coordonarea prefectului şi este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a 
inspectoratelor şcolare… sau a inspectoratelor judeţene de poliţie, … ori a inspectoratelor judeţene de jandarmi şi a unităţilor şcolare”. 

 În aceste condiţii, prin întocmirea Planului Teritorial Comun de Acţiune la nivelul judeţului Sibiu, se va realiza punerea în aplicare a activităţilor 
prevăzute în planul naţional, precum şi realizarea obiectivelor şi rezultatelor propuse, a responsabilizării instituţiilor locale, creând totodată cadrul optim de 
identificare şi rezolvare, în comun, a deficienţelor înregistrate în acest domeniu. 

 

    Capitolul II.A - OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PLANULUI NAȚIONAL COMUN DE ACŢIUNE 

1. Actualizarea datelor privind reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar la nivel naţional, identificarea şi analiza infrastructurii referitoare la 
siguranţa şcolară; 

2. Cunoaşterea reglementărilor de intervenţie aplicabile unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
3. Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale în domeniul prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile în mediul şcolar; 
4. Informarea conducerilor MAI, MENCS şi MDRAP despre modul în care este realizată siguranţa şcolară la nivel naţional, cu formularea de 

concluzii şi propuneri de îmbunătăţire a acesteia; 
5. Mediatizarea rezultatelor pozitive obţinute în procesul cooperării interinstituţionale în domeniul prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile. 
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Capitolul II.B - OBIECTIVELE SPECIFICE LA NIVELUL JUDEŢULUI SIBIU 
 

Obiectiv specific Activitaţi/acţiuni Realizează/ 
răspunde 

Termen de 
realizare 

Rezultate 
scontate 

Indicatori de evalaure 

 
 

1.  Cunoaşterea 
Planului Naţional 

Comun de Acţiune 
(PNCA), elaborarea, 

cunoaşterea şi 
aplicarea Planului 

Teritorial Comun de 
Acţiune (PTCA), la 

nivel judeţean. 
 

 

 

 
1.1. Desemnarea specialiştilor  
care implementează şi adaptează, 
la nivel judeţean/ Planul Naţional 
Comun de Acţiune (PNCA). 

Prefectul, ofițerii desemnați 
de la nivelul IPJ, IJJ, ISU, 
inspector școlar desemnat, 
reprezentantul consiliului 
județean. 

 
 
 
Premergător 
fiecărui an 
școlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Implementarea 
la nivel 

teritorial a 
PNCA şi 
PTCA. 

 

 

 

 
 
- Cunoaşterea PNCA,  
existenţa şi cunoaşterea 
PTCA; 
- Nr. specialişti care  
implementează şi 
adaptează PNCA, şi 
PTCA. 

 
 
 
- Nr. subunităţi de  
poliţie şi de jandarmi, 
respectiv unităţi de 
învăţământ preuniversitar 
unde se implementează. 

1.2.   Pe baza adaptării PNCA, 
elaborarea Planului Teritorial 
Comun de Acţiune (PTCA) la 
nivelul judeţului Sibiu, încheiat 
între Instituția Prefectului, I.P.J. 
Sibiu, I.J.J. Sibiu, I.S.U. Sibiu, 
consiliile locale şi ISJ Sibiu. 
      Planul se distribuie prin grija 
Instituţiei Prefectului, fiecărei 
primării aflate pe raza de 
competenţă, unde funcţionează 
şcoli, premergător începerii 
anului şcolar.      

 
 
 
 
 
 

 
 

2.   Actualizarea 
datelor privind reţeaua 

unităţilor de 
învăţământ 

preuniversitar la nivel 
judeţean (număr şi tip 

2.1 Actualizarea listei unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
existente la nivel judeţean şi 
clasificarea acestora în funcţie de 
destinaţia şi tipul (cu sau fără 
personalitate juridică) şi existenţa 
infrastructurii referitoare la 
siguranţa şcolară (pe baza 
informaţiilor primite de la 
inspectoratele şcolare) 

Ofițer desemnat al I.P.J. Sibiu 
și inspector școlar 
 
_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
șeful I.P.J. Sibiu, insp. școlar 
general al I.S.J. Sibiu 

 
 
 
 
     10.09.2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
  Actualizarea    
datelor privind  
reţeaua unităţilor  
de învăţământ  
preuniversitar, la  
nivel judeţean, în  
vederea  
monitorizării  

 
Evidenţa actualizată a 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar existente la 
nivel naţional şi a 
existenţei infrastructurii 
referitoare la siguranţa 
şcolară  

2.2. Evaluarea unităţilor  
de învăţământ preuniversitar, atât 
din punct de vedere al asigurării 
cu pază şi elemente de protecţie 

Ofițeri desemnați ai I.P.J. 
Sibiu și inspector școlar 
 
_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
 
 
14.09. 2020 

 
 
Situaţii transmise celor 
două instituţii centrale 
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de unitate de 
învăţământ 

preuniversitar) şi 
identificarea 

infrastructurii 
existente privind 
siguranţa şcolară 

(mijloace de protecţie 
şi pază). 

 
 
 

 

(conform prevederilor Legii nr. 
333/2003), cât şi referitor la 
situaţia operativă înregistrată în 
anul precedent; 

șeful I.P.J. Sibiu, insp. școlar 
general al I.S.J. Sibiu 

acestora din  
punctul de vedere  
al asigurării  
siguranţei şcolare 

 
 

(DOP şi MENCS). 
 

 Informarea prefectului şi  
autorităţilor administraţiei publice 
locale, de către I.P.J. Sibiu cu 
privire la necesitatea îmbunătăţirii 
condiţiilor de securitate a 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar (conform 
prevederilor Legii nr. 35/2007)  

Ofițeri desemnați ai I.P.J. 
Sibiu și inspector școlar 
 
_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 
șeful I.P.J. Sibiu, insp. școlar 
general al I.S.J. Sibiu 

 
 
Permanent 
 

 
 
Informările privind 
modificările apărute în 
reţeaua şcolară teritorială. 

 2.3. Informarea IJJ/ cu privire 
la : 

- Unităţile de învăţământ  
preuniversitar care le revin în 
responsabilitate la nivel judeţean; 
- Evaluarea acestora din punct 

de vedere al asigurării cu pază 
şi elemente de protecţie 
(conform prevederilor Legii 
nr. 333/2003); 

- Situația operativă înregistrată 
în anul precedent în zona 
unităților de învățământ date 
în responsabilitate, cu 
relevanță pentru creșterea 
siguranței publice. 

 

Ofițeri desemnați ai I.P.J. 
Sibiu  
 
_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
șeful I.P.J. Sibiu  

   
 
 
 
11.09.2020 

 Evidenţa actualizată a 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar ce revin în 
responsabilitatea 
jandarmeriei şi a 
existenţei infrastructurii 
referitoare la siguranţa 
şcolară 

2.4. Informarea  IŞJ de  
către IPJ cu privire la repartiţia 
unităţilor de învăţământ în 
responsabilitatea structurilor cu 
atribuţii în domeniul ordinii şi 
siguranţei publice (poliţie, 
jandarmerie şi poliţie locală) 
 

 

Ofițeri desemnați ai I.P.J. 
Sibiu  
 
_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
șeful I.P.J. Sibiu 

 
 
 
14.09.2020 

  
Evidenţa actualizată a 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar ce revin în 
responsabilitatea 
jandarmeriei şi poliţiei 
locale. 
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2.5. Informarea IPJ de  
către ISJ asupra modificărilor 
intervenite pe parcursul anului 
şcolar la infrastructura pentru 
siguranţa şcolară 

Inspector școlar desemnat 
---------------------------- 
Inspectorul general al ISJ 

 
Ori de câte 
ori intervin 
modificări 

Actualizarea 
datelor privind 
reţeaua unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar, la 
nivel judeţean, în 
vederea 
monitorizării 
acestora din 
punctul de vedere 
al asigurării 
siguranţei şcolare 

 
 
Informările privind 
modificările apărute în 
reţeaua şcolară teritorială 

 2.6. Transmiterea la DOP şi  
MENCS  a situaţiei centralizatea a 
listei unităţilor de învăţământ 
preun existente la nivel judeţean, 
clasificate în funcţie de destinaţia 
şi tipul lor, a infrastructurii 
referitoare la siguranţa şcolară. 

Ofițeri desemnați ai I.P.J. 
Sibiu și inspector școlar 
 
_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
șeful I.P.J. Sibiu, insp. școlar 
general al I.S.J. Sibiu 

 
În fiecare 
lună a anului 
de 
învăţământ 
până la data 
de 15 

 
 
 
 
 
 

 
 

3.    Cunoaşterea 
reglementărilor de 

intervenţie aplicabile 
unităţilor de 
învăţământ 

preuniversitar. 

3.1. Diseminarea reglementărilor 
privind modul   de intervenţie 
către structurile teritoriale de 
poliţie/jandarmi (ptr. unităţile de 
învăţământ avute în 
responsabilitate), respectiv 
unităţile de învăţământ 
preuniversitar. 

Ofițeri desemnați ai I.P.J. 
Sibiu și inspector școlar 
 
_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
șeful I.P.J. Sibiu, insp. școlar 
general al I.S.J. Sibiu 

 
 
 
08.11.2020 
        și 
pe parcursul 
anului şcolar      
 

 
 
 
 
Creşterea 
gradului de 
siguranţă a 
elevilor şi a 
cadrelor 
didactice în 
incinta unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar; 
 
 Gestionarea 
operativă a 
incidentelor; 
 
Optimizarea 
modului de 
intervenţie. 

 

 

 

Reglementări diseminate. 
 

 
3.2 Diseminarea altor 
reglementări în domeniu. 

        

Ofițeri desemnați ai I.P.J. 
Sibiu și inspector școlar 
 
_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
șeful I.P.J. Sibiu, insp. școlar 
general al I.S.J. Sibiu 

 
 
 
 
 
Pe parcursul 
anului şcolar      
       

Cunoaşterea 
reglementărilor 
diseminate la nivel 
teritorial. 

3.3.  Efectuarea de controale în 
comun cu poliţia pe linia 
elaborării, respectării şi aplicării 
Regulamentelor Interne de către 
unităţile de învăţământ 
preuniversitar, remedierea 
deficienţelor înregistrate şi 
întocmirea unor informări către 
DGIP. 
 

Ofițeri desemnați ai I.P.J. 
Sibiu și inspector școlar 
 
_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
șeful I.P.J. Sibiu, insp. școlar 
general al I.S.J. Sibiu 

 
 
Număr controale comune 
efectuate; 
Nr. informări transmise. 
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4. Evaluarea 
dinamicii 

fenomenului 
violenţei în mediul 
şcolar, precum şi a 

modului în care este 
realizată siguranţa 

elevilor şi a 
personalului didactic. 

 
 

 
 
 
 
 

4.1. Monitorizarea  
permanentă şi evaluarea evoluţiei 
şi dinamicii fenomenului 
delincvenţei juvenile în mediul 
şcolar, îndeosebi a faptelor 
comise cu violenţă, pe baza 
analizelor semestriale realizate la 
nivel  local de către instituţiile 
partenere.    

 
Ofițeri I.P.J. și I.J.J. Sibiu și 
inspector școlar desemnat 
--------------------------- 

șeful I.P.J. Sibiu, șeful I.J.J. 
Sibiu, insp. școlar general al 

I.S.J. Sibiu 

 
 
Permanent 
pentru 
monitorizare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cunoaşterea la 
nivel teritorial a 
fenomenului 
infracţional în 
mediul şcolar  
 

 

 

Existenţa 
materialelor de evaluare 

semestrială; 
Nr. de informări reciproce 

si întâlniri de lucru. 

 

4.2. Monitorizarea  
permanentă şi evaluarea gradului 
de siguranţă a elevilor şi 
personalului didactic, precum şi 
de protecţie a unităţilor de 
învăţământ, pe baza unor 
controale comune la unităţile şi 
subunităţile din subordine. 

Ofițeri I.P.J. și I.J.J. Sibiu și 
inspector școlar desemnat 
--------------------------- 

șeful I.P.J. Sibiu,șeful I.J.J. 
Sibiu, insp. școlar general al 
I.S.J. Sibiu 

 
 
 
 
 
 
Trimestrial 
pentru 
evaluare 

 

 

Identificarea cantitativă şi 
structurală a fenomenului 
de violenţa înregistrat 
semestrial. 
 
 
Identificarea principalelor 
cauze favorizante ale 
fenomenului violenţei. 
 

4.3. Verificarea modului de  
elaborare şi completare a 
dosarului de obiectiv de către 
poliţiştii responsabili de unitatea 
şcolară, conform  Anexei nr. 3. 

 
Ofițeri desemnați ai I.P.J. 
Sibiu  
 
_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
șeful I.P.J. Sibiu 

 

 
 
 
 
 
 
 

5.    Îmbunătăţirea 

5.1. Organizarea unor module de 
instruire la nivel teritorial, în 
“cascadă” a poliţiştilor şi a 
cadrelor didactice, de către 
poliţiştii şi cadrele didactice 
formate ca formatori, în cadrul 
programelor derulate anterior pe 
acest domeniu. 

Persoanele formate din 
cadrul I.P.J. si I.S.J. Sibiu 

 

 
 
 
În fiecare an 
şcolar 
 

 
Instruirea 
politistilor si a 
cadrelor 
didactice 
 
 
 

 

Numărul modulelor de 
instruire. 

Numărul poliţiştilor şi al 
cadrelor didactice instruite. 
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capacităţii 
instituţionale de 

prevenire şi 
combatere a 
fenomenului 

violenţei în şcoli. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

5.2. Realizarea de parteneriate cu 
instituţii guvernamentale şi 
organizaţii neguvernamentale care 
pot sprijini activităţile de 
prevenire desfăşurate, la nivel 
teritorial, de către personalul IPJ 
si ISJ. 

Instituția Prefectului și 
persoanele formate din 
cadrul I.P.J. si I.S.J. Sibiu 

 
 
În fiecare an 
şcolar 
 

 
Atragerea de 
parteneri ptr. 
creşterea 
siguranţei 
şcolare. 
 
Creşterea 
gradului de 
informare a 
elevilor, 
profesorilor şi 
părinţilor pentru 
prevenirea 
violenţei în 
mediul şcolar. 

 

Nr. de parteneriate; 
Nr. acţiuni derulate în baza 
parteneriatelor 

 
5.3.Realizarea de programe/ 
proiecte şi campanii de prevenire 
a violenţei în mediul şcolar.  Instituția Prefectului, I.P.J., 

I.J.J. și I.S.J. Sibiu 

 
Pe tot 
parcursul 
anului şcolar 

Nr. de programe/ 
proiecte/ campanii 

implementate; 
Nr. de beneficiari ai 

proiectelor/programelor/şi 
campaniilor. 

5.4.  Analizarea aspectelor privind 
modul de asigurare cu pază a 
unităţilor şcolare, identificarea de 
soluţii de remediere a 
deficienţelor constatate şi 
întocmirea de informări către 
Consiliul Judeţean şi Instituţia 
Prefectului. 

Instituţia Prefectului, 
structurile MAI – I.P.J., 
I.J.J., I.S.U.,, I.S.J., 
autorităţile administraţiei 
publice locale 

Trimestrial, 
în cadrul 
întâlnirilor 
efectuate sub 
coordonarea 
prefectului  
Lg. 35/2007 

 
 
 
Identificarea 
unor surse 
financiare ptr. 
împrejmuiri, 
securizarea 
clădirilor 
şcolilor, pentru 
iluminat alte 
măsuri prin care 
creşte siguranţa 

 

 

Nr. întâlniri efectuate la 
nivel teritorial; 

 
Nr. măsuri 

propuse/implementate 

5.5  Analizarea cu celeritate a 
informărilor transmise de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Sibiu, identificarea şi alocarea 
resurselor necesare pentru 
creşterea siguranţei în unităţile 
şcolare. 
 

Consiliul judeţean, consiliile 
locale sub coordonarea 
Instituţiei Prefectului 

 

 
Pe parcursul 
anului şcolar 

 

Fonduri atrase; 
Nr. cereri rezolvate. 

 

5.6.  Informarea MDRAP cu 
privire la solicitările de fonduri 
necesare asigurării cu pază şi gard 
împrejmuitor  a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
 

Consiliul judeţean, consiliile 
locale Instituţia Prefectului 

Pe parcursul 
anului şcolar 

 
Nr. solicitări existente. 
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6. Informarea 
conducerilor MAI- 

IGPR/DOP şi 
MEN/DGEITPV 
despre gradul şi 

modul în care este 
realizată siguranţa în 

unităţile de 
învăţământ de la 
nivel teritorial, 

prezentând concluzii 
şi propuneri de 
îmbunătăţire a 

acesteia. 
 

6.1. Elaborarea rapoartelor 
comune privind gradul şi modul 
în care este asigurată siguranţa 
şcolară la nivel teritorial, de către 
responsabilii cu gestionarea 
problematicii prevenirii şi 
combaterii delincvenţei juvenile 
din instituţiile semnatare şi 
transmiterea acestora la 
IGPR/IGJR şi MENCS/DGIP. 

 
I.P.J. elaborează rapoarte cu 
participarea I.J.J. şi I.S.J.,  
prin persoanele desemnate 
din aceste instituţii 

 
 
 
 
 Trimestrial 

 
 
 
 
 
 
 
Cunoaşterea 
gradului de 
siguranţă al 
unităţilor de 
învăţământ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Existenţa rapoartelor 

6.2. Elaborarea de analize 
privind activităţile desfăşurate şi 
rezultatele obţinute pentru 
creşterea gradului de siguranţă în 
incinta şi în zonele adiacente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar şi transmiterea 
acestora la IGPR-DOP, IGJR-
DOSP şi IGSU. 
 

 
 
I.P.J., I.J.J. şi I.S.U. prin 
persoanele desemnate 

 
 
Până la data 
de 10 ale 
fiecărei luni 

6.3.  Informarea reciprocă cu 
privire la activităţile desfăşurate şi 
rezultatele obţinute pentru 
creşterea gradului de siguranţă în 
incinta şi în zonele adiacente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar. 

 
7. Mediatizarea 

rezultatelor pozitive 
obţinute în procesul 

cooperării 
interinstituţionale în 

domeniul prevenirii şi 
combaterii 

delincvenţei juvenile. 

7.1.  Intensificarea mediatizării 
rezultatelor pozitive în domeniul 
cooperării interinstituţionale. 

 
 
 
IPJ şi ISJ prin persoanele 
desemnate din ambele 
instituţii 

 
 
 
Pe parcursul 
anului şcolar 

Determinarea 
unei atitudini 
pro-active a 
reprezentanţilor 
mass- media, 
implicit a 
opiniei publice, 
faţă de 
prevenirea şi 
combaterea 
fenomenului 

Nr. de ştiri, emisiuni, 
articole 
publicate despre rezultate 
pozitive în prevenirea şi 
combaterea delincvenţei 
juvenile în şcoli. 

7.2. Implicarea mass-media (presă 
scrisă, posturi de radio şi 
televiziune) în prezentarea şi 
promovarea bunelor practici 
referitoare la activităţile 

 
Nr. partenerilor mass- 
media care difuzează 
informaţii despre rezultate. 
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informativ - preventive derulate în 
unităţile de învăţământ 
preuniversitar. 

violenţei în 
mediul şcolar. 

8. Evaluarea modului 
de asigurare pe linia 
situațiilor de urgență. 

Efectuarea unor controale privind 
unitățile de învățământ care 
trebuie să dețină autorizație de 
securitate la incendiu, precum și a 
modului în care sunt asigurate 
condițiile de evacuare a 
persoanelor, modul în care sunt 
asigurate mijloacele de primă 
intervenție în caz de incendiu, 
dotarea cu instalații și sisteme de 
detectare, semnalizare și 
avertizare incendiu, iluminatul de 
securitate pentru incendiu. 

 ISU prin persoanele 
desemnate 

Pe parcursul 
anului şcolar 

Creșterea 
numărului 
unităților de 
învățământ 
preuniversitar 
care dețin 
autorizație de 
securitate la 
incendiu 

 Număr controale efectuate 

 
 

                        Capitolul II. C - OBIECTIVELE SPECIFICE LA NIVEL  LOCAL (oraşe, comune) 
 

Obiectiv specific Activitaţi/acţiuni Realizează/ 
răspunde 

Termen de 
realizare 

Rezultate 
scontate 

Indicatori de evalaure 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1.1.  Elaborarea Planului Local 
Comun de Acţiune,  pe baza PNCA 
şi a PTCA, la nivelul fiecărei 
unităţi teritorial administrative 
(municipiu, oraş, comună). 
     Pentru unităţile de învăţământ 
preuniversitar, PLCA este inclus ca 
anexă la Planul operaţional al 
unităţii şcolare privind reducerea 
fenomenului violenţei în mediul 
şcolar. 

Șefii  polițiilor  mun., 
orăşeneşti şi  p.p.c., 
reprezentanţii I.J.J. 
-------------------------- 
Directorii unităţilor de 
învăţământ şi şefii pol. 
mun., orăşeneşti şi p.p.c., 
şeful I.J.J. 

 
 
 
 
Până la data 
14.09.2020 
 
 

 
Creşterea 
eficienţei 
muncii de 
prevenire a 
delincvenţei 
juvenile în 
spaţiul şcolar, 
prin 
îmbunătăţirea 
colaborării şi 
conjugarea 
eforturilor 
comune, în 
scopul 

 

 
Existenţa şi cunoaşterea 
conţinutului planului şi 
implementarea acestuia 
 

 
1.2. Diseminarea PLCA către tot 
personalul din subordine, cu atribuţii 
în domeniu. 

Personalul desemnat 
-------------------- 

Şefii politiilor, orăşenesti şi 
p.p.c., şeful I.J.J. 
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1.    Aplicarea 
Planului Local 

Comun de Acţiune  
(PLCA). 

 
 
 
 

1.3 Desemnarea poliţiştilor care 
să gestioneze şi să răspundă de 
prevenirea şi combaterea 
fenomenului antisocial în mediul 
şcolar. 

 
 
 
Şefii  pol. mun., orăşeneşti 
şi  p.p.c. 
--------------------------- 
Şefii pol. mun., orăşeneşti şi 
p.p.c. 
 
Conducerile unităților de 
învățământ 

 

 
 
 
 
 
Până la data 
14.09.2020 
 

asigurării unui 
nivel superior 
de siguranţă în 
mediul şcolar 

 
 
Nr. polițiștilor desemnați 

1.4.  Desemnarea unui cadru 
didactic, din fiecare unitate de 
învăţământ preuniversitar, care să 
răspundă de segmentul „siguranţa 
şcolară". 
 

 
Nr. cadre didactice 
desemnate. 
 

1.5. Informarea reciprocă privind 
persoanele responsabile din cele 
două instituţii (poliţie-unitate de 
învăţământ preuniversitar). 

 
Existenţa informărilor. 
 

 
2. Actualizarea 
datelor privind 

reţeaua unităţilor de 
învăţământ 

preuniversitar la 
nivel local (nr. şi tip 

de unitate de 
învăţământ 

preuniversitar) şi 
identificarea 

infrastructurii 
existente referitoare 
la siguranţa şcolară 

(mijloace de 
protecţie şi pază). 

 
 
 

2.1. Transmiterea, la I.P.J.-Serviciul 
de Ordine Publică şi I.S.J. a situaţiei 
existente în unităţile de învăţământ 
preuniversitar, în legătură cu 
existenţa infrastructurii referitoare la 
siguranţa şcolară, prin completarea 
Anexei nr. 1. 

 
 
 
 
Conducerea unităţilor de 
învăţământ/IPJ prin 
lucrătorii desemnaţi din 
cadrul pol. mun., orăşeneşti 
şi p.p.c. 
------------------------------ 
Directorii unităţilor de 
învăţământ şi şefii pol. 
mun., orăşeneşti şi p.p.c. 

 
 
 
Până la data 

de 
15.09.2020 

 

 
 
 
Actualizarea 
datelor privind 
reţeaua 
unităţilor de 
învăţământ 
preuniversitar, 
la nivel local, în 
vederea 
monitorizării 
acestora din 
punct de vedere 
al asigurării 
siguranţei 
şcolare. 
 

Evidenţa actualizată a 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar existente la 
nivel local şi a existenţei 
infrastructurii referitoare la 
siguranţa şcolară 

 
2.2   Informarea IŞJ  de către 
unităţile de învăţământ 
preuniversitar asupra modificărilor 
intervenite pe parcursul anului 
şcolar, din punctul de vedere al 
infrastructurii referitoare la 
siguranţa şcolară. 
 

 
La începutul 
fiecărui 
semestru 
şcolar 

 
Situaţii transmise celor 
două instituţii I.P.J. şi  
I.Ş.J. 
 
Informările privind 
modificările apărute în 
reţeaua şcolară teritorială. 
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3. Includerea în 
cadrul 

Regulamentului 
Intern (RI)  al 
unităţilor de 
învăţământ 

preuniversitar a 
unor prevederi 

privind realizarea 
siguranţei şcolare. 

3.1. Includerea de către fiecare 
unitate de învăţământ preuniversitar, 
în cadrul Regulamentelor Interne, 
a unor prevederi clare privind 
asigurarea siguranţei şcolare, a 
obligaţiilor şi responsabilităţilor care 
revin atât cadrelor didactice, 
elevilor, personalului auxiliar şi de 
pază. 

 
 
Conducerea unităţilor de 
învăţământ 
    

 
 
În luna 
septembrie a 
fiecărui an 
şcolar 

 
 
 
 

Creşterea 
siguranţei 
şcolare în 

incinta unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar. 

 
RI care include prevederi 

privind asigurarea 
siguranţei şcolare pentru 
fiecare unitate şcolară. 

3.2. Informarea cadrelor didactice, 
poliţiştilor, jandarmilor, poliţiei 
locale, elevilor şi părinţilor cu privire 
la prevederile privind asigurarea 
siguranţei şcolare. 

Conducerea unităţilor de 
învăţământ 
    

În luna 
octombrie a 
fiecărui an 
şcolar 

Cunoaşterea RI de către 
structurile de poliţie 
competente teritorial şi 
beneficiarii direcţi şi 
indirecţi ai educaţiei(elevi și 
părinți) 

3.3. Includerea obligaţiei cadrelor 
didactice de a aduce la cunoştinţa 
conducerii unităţilor de învăţământ 
şi a poliţiei/jandarmeriei ( pentru 
unităţile date în responsabilitate), în 
funcţie de structura responsabilă, 
orice manifestare de conduită a 
elevilor sau a diverselor persoane 
din zona unităţilor de învăţământ ce 
poate prezenta un risc la siguranţa 
şcolară 

 
Conducerea unităţilor de 
învăţământ 

 

 
La întocmirea 
Regulamentu
lui 

Creşterea 
siguranţei 
şcolare în 

incinta 
unităţilor de 
învăţământ 

preuniversitar. 

 
 
Nr. informări 
poliţie/jandarmerie 
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4. Cunoaşterea 
gradului şi a 

modului în care este 
realizată siguranţa 
şcolară, precum şi 

identificarea 
cauzelor şi 

condiţiilor ce 
generează violenţă 
în incinta şi în zona 
adiacentă acestora. 

4.1. Evaluarea  din punctul  
de vedere al situaţiei operative, 
referitoare la siguranţa şcolară, 
înregistrată în anul precedent.  

 
 
 
 
 
 
Conducerea unităţilor de 
învăţământ/ 
Comisia ptr prevenirea şi 
combaterea violenţei în 
mediul şcolar/ IPJ prin 
lucrătorii desemnaţi   

 
 
În luna 
septembrie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cunoaşterea, la 

nivel local, a 
problemelor cu 

care se 
confruntă 

unităţile de 
învăţământ 

preuniversitar, 
în vederea 
gestionării 
siguranţei 
şcolare. 

 
 
 
 
 

Lista cu unităţile şcolare 
clasificate din punct de 
vedere al asigurării cu 
mijloace de protecţie şi 

pază. 
4.2. Identificarea cauzelor şi 
condiţiilor care generează sau 
favorizează comiterea faptelor 
antisociale. 
 

 
 
 
 
 
Trimestrial 
 
 

Analizele şi propunerile de 
soluţionare. 

 
 
 

4.3. Identificarea soluţiilor de 
remediere a cauzelor şi condiţiilor 
care generează sau favorizează 
comiterea faptelor antisociale în 
incinta şi în zona adiacentă unităţilor 
şcolare. 
4.4. Stabilirea, în colaborare cu 
conducerea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, a modului de 
cooperare şi acţiune, a procedeelor 
de anunţare a evenimentelor. 

 
La începutul 
fiecărui an 
şcolar 

 
 
 
 
 

Informări reciproce. 
 
 

4.5  Informarea reciprocă 
privind  

înregistrarea şi raportarea actelor de 
violenţă la nivel local, comise în 
incinta şi în zona adiacentă unităţilor 
de învăţământ preuniversitar. 

Conducerea unităţilor de 
învăţământ/ 
Comisia ptr prevenirea şi 
combaterea violenţei în 
mediul şcolar/ IPJ prin 
lucrătorii desemnaţi   

 
 
 
Pe parcursul 
anului şcolar 

4.6. Efectuarea, în comun, a 
analizelor de caz post factum, 
pentru identificarea cauzelor şi 
condiţiilor care au favorizat 
săvârşirea faptei, şi măsurile dispuse 
pentru eliminarea acestora. 

 
 

Analize de caz efectuate în 
comun. 

 

4.7. Întocmirea Dosarului de 
obiectiv1, pentru fiecare unitate de 
învăţământ preuniversitar, de către 

Polițistul care în 
responsabilitate unitatea de 
învăţământ 

La începutul 
anului şcolar 
şi 

Dosare de obiectiv pentru 
fiecare unitate de 
învăţământ preuniversitar. 

 
1  Dosarul de obiectiv întocmit pentru fiecare unitate de învăţământ va fi realizat de poliţistul responsabil. 
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poliţiştii desemnaţi să răspundă de 
siguranţa şcolară, conform Anexei 
nr. 3. 

completarea 
pe parcurs 

4.8. Efectuarea de acţiuni şi 
controale tematice la nivel local, în 
funcţie de constatările desprinse din 
analizele efectuate, la care să 
participe şi structurile de poliţie 
locale conform atribuţiilor ce le 
revin. 
 

 Şefii pol. mun., orăşeneşti, 
secţiilor de poliţie rurală/ 
jandarmerie/  
poliţiilor locale 
 
 
 

    
 
  Trimestrial 

 
Nr. acţiuni şi controale 
realizate. 

 
 

5. Evaluarea 
evoluţiei şi 
dinamicii 

fenomenului 
violenţei în mediul 
şcolar, precum şi a 

modului în care este 
realizată siguranţa 

elevilor şi a 
personalului 

didactic. 
 

5.1. Monitorizarea evoluţiei şi  
dinamicii fenomenului delincvenţei 
juvenile în mediul şcolar, îndeosebi 
a faptelor comise cu violenţă. 
 

Şefii structurilor de poliţie/ 
Conducerea unităţilor de 
învăţământ 

   
 
Trimestrial 

 
 
Cunoaşterea, la 

nivel local a 
problemelor cu 

care se 
confruntă 

imităţile de 
învăţământ 

preuniversitar, 
în vederea 

bunei gestionări 
a siguranţei 

şcolare. 

 
Rapoarte semestriale de 
monitorizare. 
 

5.2.  Verificarea modului de  
elaborare şi completare a dosarului 
de obiectiv de către poliţiştii 
responsabili de unitatea şcolară, 
conform Anexei nr. 3. 
 

Şeful ierarhic al poliţistului 
desemnat, şefii de subunităţi 

 
 
Periodic 

 
Nr. verificări efectuate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Îmbunătăţirea 
capacităţii 

instituţionale de 
prevenire şi 

6.1. Organizarea de întâlniri, ori  
de câte ori este nevoie, în vederea 
analizării siguranţei şcolare, stabilirii 
modului de abordare a situaţiei 
înregistrate şi a elaborării analizelor 
semestriale. 

Conducerea unităţilor de 
învăţământ/ 
Comisia ptr prev şi 
combaterea violenţei în 
mediul şcolar/ IPJ prin 
lucrătorii desemnaţi/PL 

   
 

Periodic 

  
 
Nr. întâlniri având ca temă 
analizarea siguranţei 
şcolare. 
 

6.2. Planificarea instruirii 
poliţiştilor şi a cadrelor didactice 
pe module de instruire. 

  
 
 
Conducerile ISJ,IPJ, IJJ şi 
Poliţia Locală. 
 
 

 
 
 
 
Septembrie 
 
 

Poliţişti/cadre 
didactice/jandar

mi 
instruiţi/instruit

e. 

Nr. poliţiştilor şi al cadrelor 
didactice planificate să 
urmeze modulele de 
instruire. 
 

6.3. Cunoaşterea procedurilor  
comune pentru gestionarea 

Gestionarea 
operativă a 

Însuşirea procedurilor de 
către personalul MAI şi 
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combatere a 
fenomenului 

violenţei în şcoli. 
 

incidentelor înregistrate în unităţile 
de învăţământ. 

 incidentelor, 
acţionarea pe 

baza unor 
proceduri 
unitare  de 
intervenţie. 

MEN cu atribuţii în 
domeniu. 
 

6.4. Realizarea de parteneriate cu  
instituţii guvernament şi organizaţii 
neguvemamentale care pot sprijini 
activităţile de prevenire desfăşurate 
la nivel local de către personalul 
MAI şi al MENCS pe diverse 
segmente ale fenomenului violenţei. 

 
Polițiștii desemnați 
responsabili/ 
Conducerea unităţilor de 
învăţământ/ 
 

 
Pe parcursul 
anului şcolar 
 
 

 
 

Atragerea de 
parteneri cu 

scopul creşterii 
siguranţei 
şcolare. 

 
 
 

Nr. de instituţii şi 
organizaţii angrenate în 
cadrul parteneriatului ptr 
creşterea siguranţei în 
spaţiul şcolar. 

6.5. Elaborarea de programe, 
proiecte, campanii si planuri de 
măsuri de prevenirea violenţei în 
mediul şcolar. 
 

 
Creşterea 

gradului de 
informare a 

elevilor, 
profesorilor 

Nr. parteneri atraşi în 
parteneriate; 
Nr.programe/proiecte/ 
campanii implementate 
Nr.beneficiari ai proiect 

6.6. Includerea unităților de 
învăţământ identificate cu grad de 
risc în itinerariile de patrulare auto 
şi pedestre, ca punct obligatoriu de 
staţionare şi în trecere, în special 
pe timpul sosirii şi plecării elevilor 
la/de la cursuri.  

  
IPJ,IJJ/ 
politistii/jandarmii 
desemnaţi 

 
 
 
 
 
Permanent 
  
 
 
 

 
Prevenirea 

comiterii de 
infracţiuni în 

zona adiacentă 
unităţilor 
şcolare 

 

 
 
Nr. patrule auto şi pedestre 
în zona unităţilor şcolare. 

6.7. Adaptarea permanentă a  
dispozitivelor de ordine şi siguranţă 
publică, în funcţie de situaţia 
operativă, şi implicarea structurilor 
de poliţie locală conform atrib ce le 
revin 
 

 
 
Conducerea IPJ/IJJ/Politie 
locală 

6.8. Stabilirea activităţilor  
preventive prioritare, în funcţie de 

 
 

 
 

 
 

 
Nr. activităţi preventive 
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evoluţia situaţiei operative 
înregistrate la nivelul fiecărei unităţi 
de învăţământ, privind faptele de 
violenţă, precum şi de calendarul 
activităţilor şcolare. 
 

 
Polițiștii desemnați/ 
Conducerea unităţilor de 
învăţământ/ 
Comisia pentru prevenirea 
şi combaterea violenţei în 
mediul şcolar 
 
 

Trimestrial  
 
 
 
 

Creşterea 
gradului de 
informare a 

elevilor, 
profesorilor. 

 

 

tematice derulate 

6.9. Stabilirea, împreună cu  
conducerea unităţilor de învăţământ, 
a agendei activităţilor instructiv-
educative, asigurarea participării 
poliţiştilor la şedinţele comitetului 
de părinţi, la consiliile profesorale şi 
la orele de dirigenţie, în vederea 
prevenirii violenţei în şcoli și în 
zona adiacentă acestora.  
 

 
 
 
Trimestrial 

 
 
Planificarea activităţilor; 
 
Nr.participări 
întâlniri/şedinţe etc 

6.10. Asigurarea prezenţei unor  
poliţişti rutieri/poliţiști locali în 
zona unităţilor de învăţământ situate 
pe drumuri intens circulate, ori unde 
s-au produs accidente rutiere in care 
au fost implicaţi elevi. 

Lucrătorii de poliţie rutieră 
şi ordine publică cu atribuţii 
în domeniul rutier, poliţia 
locală 

    
 
Permanent 

 
Prevenirea 

accidentelor 
rutiere. 

 

Nr. lucrători poliţie rutieră 
în zona unităţilor şcolare. 
 

6.11. Destructurarea şi dispersarea  
grupurilor de persoane cu 
comportament deviant/delincvent 
care frecventează zonele unităţilor 
şcolare şi tulbură climatul de 
normalitate şi siguranţă publică. 

 
 
Structurile de poliţie 
judiciară 

 
 
Permanent 

 
 

Prevenirea 
producerii de 

infracţiuni 

 
 
Nr de acţiuni 

6.12. Informarea autorităţilor  
locale cu privire la: necesitatea 
participării structurilor de poliţie 
locală la menţinerea ordinii publice 
în imediata apropiere a unităţilor de 
învăţământ şi de asigurare a pazei 
acestora conform atribuţiunilor ce le 
revin. 

 
Conducerea unităţilor de 
învăţământ/IPJ/poliţie locală 

 
 
Septembrie şi 
pe parcursul 
anului 

 
 
 

Creşterea 
gradului de 
siguranţă în 

şcoli 
 

 
 
 
 
Nr.   informări. 

6.13. Analizarea cu celeritate a  
informărilor transmise de 
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conducerile unităţilor de învăţământ, 
privind deficienţele înregistrate de 
acestea în domeniul securizării (conf 
Legii nr. 35/2007) şi identificarea şi 
distribuirea de fonduri în vederea 
remedierii deficienţelor din acest 
domeniu. 
 

 
Consiliile locale 

 
Pe parcursul 
anului şcolar 
   
 
  
 

 
Nr de cereri rezolvate 

6.14. Organizarea, în comun, a 
unor acţiuni în cadrul cărora să fie 
urmărite cu prioritate: 
- combaterea abandonului şi 
absenteismului şcolar; 
- respectarea prevederilor HG nr. 
128/1994; 
-un climat de normalitate şi 
siguranţă civică, în zona adiacentă 
şcolilor; 
- respectarea prevederilor 
Regulamentelor interne; 
- modul de executare a serviciului de 
către personalul de pază, în special 
realizarea controlului de acces în 
incinta unităţilor de învăţământ. 
 
 

Şefii structurilor locale de 
poliţie Politistii desemnati 
responsabili/ 
Conducerea unităţilor de 
învăţământ/ 
Comisia pentru prevenirea 
şi combaterea violenţei în 
mediul şcolar 

 
 

Prevenirea 
producerii de 

fapte 
antisociale 

 

 
 
Nr. activităţi efectuate 

 
 

7.  Informarea IPJ 
şi ISJ despre modul 

în care este 
realizată siguranţa 

şcolară la nivel 
teritorial, 

prezentând 
concluzii şi 
propuneri de 

îmbunătăţire a 
acesteia. 

7. Elaborarea rapoartelor  
privind modul în care este asigurată 
siguranţa şcolară la nivel local, de 
către reprezentanţii instituţiilor 
semnatare, responsabili cu 
gestionarea problematicii prevenirii 
şi combaterii delincvenţei juvenile. 

Lucrătorii de poliţie 
desemnaţi,conducerea 
unităţilor de învăţământ 
----------------------------- 
Şefii structurilor de poliţie, 
conducerea unităţilor de 
învăţământ 

 
 
 
Trimestrial, 
anual 

 
Cunoaşterea 

nivelului 
climatului de 

siguranţă 
şcolară la nivel 
de management 

al IPJ şi ISJ. 

 
 
 
Existenţa rapoartelor 



 

18 / 18 
 

8. Mediatizarea 
rezultatelor pozitive 
obţinute în procesul 

cooperării 
interinstituţionale în 
domeniul prevenirii 

şi combaterii 
delincvenţei 

juvenile. 

8.1. Intensificarea mediatizării 
rezultatelor pozitive în domeniul 
cooperării. 

 
 
 
 
 

 
Purtătorii de cuvânt 
------------------ 
Şeful I.P.J. Sibiu şi 
inspectorul general al I.Ş.J. 

 
 
 
Pe parcursul 
anului şcolar 

Determinarea 
unei atitudini 
pro-active a  

reprezentanţilor 
mass-media, 

implicit a 
opiniei publice, 

faţă de 
prevenirea 

şicombaterea 
fenomenului 
violenţei în 

mediul şcolar. 

Nr. de ştiri, emisiuni, articole 
publicate conf rezultate 
pozitive în domeniul 
prevenirii şi combaterii 
delincvenţei juvenile în școli 
 
 

8.2. Atragerea mass-media în 
promovarea activităţilor de bune 
practici, precum şi a activităţilor 
informativ-preventive derulate în 
unităţile de învăţământ. 

 
Nr. partenerilor mass-media 
care difuzează informaţii 
despre rezultatele positive 
în domeniu 

                                                                                
 
                                                                                               Capitolul IV. 

DISPOZIŢII FINALE 
 

1. Prezentul Plan Teritorial Comun de Acţiune nu restricţionează în niciun fel participarea fiecărei părţi la orice alte activităţi de 
cooperare/colaborare cu terţe persoane, putând fi completat în funcţie de dinamica/evoluţia situaţiei operative, prin act adiţional; 

2.  Prezentul plan intră în vigoare la data semnării, putând fi modificat în funcţie de evaluările periodice; 
3.  Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul Plan de acţiune; 
3.  Evaluările modului de implementare a planului se realizează anual sau  ori de câte ori este necesar; 
4.Activitățile prevăzute în prezentul plan în sarcina lucrătorilor de poliție care presupun întâlniri cu grupuri de elevi, vor fi realizate atunci când 

prevederilor legale privind măsurile de reducere a răspândirii virusului Sars - Cov – 2 permit acest lucru.  
5.  Prezentul document se încheie în 6 (şase) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
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