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                                            ORDINEA DE ZI 
 

A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
din data de 31.08.2021, ora 10˚˚ 

 
   

1. Stadiul de pregătire al unităților de învățământ pentru începutul anului școlar 
    2021 - 2022. 

Prezintă Inspectoratul Școlar Județean Sibiu 
 

2. Asigurarea realizării sarcinilor stabilite în planurile de măsuri, pentru asigurarea 
climatului de siguranță publică în unitățile de învățământ preuniversitar și în zona 
adiacentă a acestora, în anul școlar 2020 - 2021. 

  Prezintă Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu 
 

3.  Diverse 
 
 



		 	
	
	
	
                                               INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU 

   

 
Str. Lucian Blaga, nr.26,  

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.7636/ 20.08.2021 
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.13574 din data de10.08.2021,înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu cu nr.7281/10.08.2021 

vă transmitem informarea privind : 
 

STADIUL DE PREGĂTIRE AL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL SIBIU, PENTRU ÎNCEPUTUL ANULUI 
ŞCOLAR 2021-2022 

 
 

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

 
Toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Sibiu dețin Autorizaţiile Sanitare de funcționare. 
Un număr de 14 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). 

Pe raza judetului Sibiu ,la data de 15 August 2021, 6 unitați de invățământ au fost reabilitate și modernizate din diferite surse de 
finanțare( fonduri europene sau PNDL) : 

 
- Gradinița cu program normal nr.1 ‘’ Dumbrăveni’-in curs de finalizare  
- Gradinița cu program prelungit nr. 2 Dumbrăveni’’-finalizat 
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- Grădinița cu Program normal Șaroșu pe Tărnave-in curs de finalizare 

 
- Școala Primară Ernea-în curs de finalizare 

 
- Școala gimnazială Săcel-în curs de finalizare 

 
- Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară “ Terezianum’’ –lucrări de reparații și modernizări-valoarea aprobată în 

bugetul de stat (45.000 lei). 
 

 
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 2021 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 

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 
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2. RECHIZITE ȘCOLARE CONFORM PROGRAMULUI MINISTERULUI EDUCAȚIEI  
 

În conformitate cu Nota Ministerului Educației-Direcția Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial nr. 
145/DGETIPG/03.05.2020, aprobată de Ministrul Educaţiei  şi a anexei la aceasta, INSPECTORATULUI ŞCOLAR AL JUDEŢULUI 
SIBIU i-au fost repartizate sumele necesare, în valoare de 138.360 lei (inclusiv TVA), pentru achiziţia de rechizite şcolare pentru 
unităţile de învăţământ din învăţământul preuniversitar de stat din judeţul Sibiu pentru anul școlar 2021-2022, cuprinzând un număr 
total de beneficiari de 5.299 elevi și un număr de 177 pachete rămase în stoc, rezultând un număr de 5122 pachete, repartizate 
astfel: 
 
-    554 pachete tip 0 (clasa pregătitoare) 
-    550 pachete tip 1 (clasa I) 
- 1.960 pachete tip 2 (clasele II-IV) 
- 1.715 pachete tip 3 (clasele V-VII) 
-     343 pachete tip 4 (clasa VIII) 

Achiziția a fost finalizată în luna iulie 2021 iar pachetele de rechizite vor fi distribuite unităților de învățământ până în data de 
10.09.2021. 
 

 
 

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 2021-2022. 

 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. 
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4.  STRATEGII DE DEZVOLTARE ALE INFRASTRUCTURII 
 

 În vederea eficientizării cheltuielilor privind utilităţile, Ministerul Educației 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. 
 

La nivelul  Inspectoratulul Școlar Judetean Sibiu de la începutul pandemiei (Martie 2020) și pănă în prezent s-a înființat o comisie de 
monitorizare a  scenariilor tuturor unităților de învatamant,comisie din care fac parte mai multi membri din Inspectoratul Școlar Judetean 
Sibiu ,aceste scenarii fiind aprobate in Ședinta Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu. 

 
Conform HG 756/2020 (Calculatore,Laptop,LCD etc, și materiale igienizare) și Programului “ ȘCOALA DE ACASĂ’’(tablete: 

5771 bucăti) au fost înființate comisii pentru achiziția de material pentru CoVid-19 acestea fiind distribuite  în unitațile de învățământ din 
județul Sibiu. 
 
 
 
 
5. PROBLEME SEMNALATE DE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIVIND STADIUL DE PREGĂTIRE PENTRU DESCHIDEREA 
ANULUI ŞCOLAR 2021-2022 
 

În contextul actual privind pandemia cu CoVid-19 și, având în vedere lipsa unei legislații clare, până la această dată,  privind 
începerea anului școlar 2021/2022 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. 

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. 
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6. RESURSE UMANE: 
 
Activităţile legate de mobilitatea personalului didactic, conform calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, aprobat prin O.M.E.C. nr.5991/2020 se derulează în perioada 16 august – 10 septembrie 2021 
– în şedinţe publice. 

 
In ceea ce privește situatia numărului de TITULARI/SUPLINITORI/DEFINITAVAT: 

 

   La examenul de TITULARIZARE :  

• La nivel national procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 44,47%, în 
scădere în raport cu procentele consemnate în ultimii patru ani (58,66% în 2020, 46,86% în 2019, 47,40% în 2018, 
respectiv 45,73% în 2017). 

• Procentul notelor între 5 și 7 este de 35,49%, în creștere comparativ cu anul trecut (27,23%). 
• 130 de candidați au obținut nota 10, iar 11.014 candidați au obținut note între 7 și 9,99. 

 
• În centrele de evaluare au fost notate 20.059 de lucrări, iar 2.193 candidați s-au retras din concurs din motive personale sau 

medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, 8 candidați au fost eliminați, iar lucrările a 41 de candidați au fost 
anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei. Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor 
fi repartizați pe posturi didactice în anul școlar 2021-2022. 

• Din promoția curentă, 40,63% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte) – (58,38% în 2020, 46,79% în 2019, 
46,83% în 2018, respectiv 43,07% în 2017). 

        La nivelul judetului Sibiu 2 candidați (limba germană modernă și limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica 
desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii) au obținut nota 10 (6 candidați în 2020 și niciun candidat în 2019), 
iar 301 candidați (46,3%) au obținut note între 7 și 9,99 (din 652 candidați care au depus lucrările pentru evaluare). 
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La examenul de DEFINITIVAT:  
 
 
 La nivel national procentul de promovare (medii mai mari sau egale cu 8) este de 72,90%, iar 187 candidați au obținut nota 10. Au 
fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 4.156 de candidați cu medii între 8 și 10. 
Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la 
toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să 
fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului. 
 

Șase cadre didactice au obținut nota 10  de la specialitățile limba și literatura romană pentru copii,din învățământul preșcolar 
(învățământ preșcolar în limba română – educator - 2), limba și literatura germană maternă, religie ortodoxă, educație fizică și sport și  limba 
și literatura germană maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, în limba germană maternă și limba română în 
învățământul preșcolar (educator în limba germană)  

 
 

 
La nivelul județului Sibiu, din cei 248 de candidați ale căror lucrări au foste evaluate, 174 candidați au obținut certificatul 

de definitare în învățământ. 
 

     Doua cadre didactice au obținut nota 10 de la specialitățile educatie fizică și sport , construcții. 
 

7.  DESCHIDEREA NOULUI AN ŞCOLAR: 
Preconizam ca prima zi de școală 13.09.2021 se va desfașura în format fizic 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. 

 
 
 

8. DIFICULTĂȚI CU CARE NE CONFRUNTĂM /PROPUNERI DE MĂSURI : 
 
Dificultatea majora cu care ne confruntam la inceperea anului scolar 2021-2022 este lipsa spațiilor de desfasurare a 
actului educational atat la anteprescolar ,preșcolar cat și primar si gimnazial. De aceea este de urgență maximă  
identificarea de noi spații ,cumparare  unor terenuri ,cladiri în care se pot desfășura activități didactice in conditii 
optime.  
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O altă deficiență cu care se confruntă unitațile școlare la începerea anului școlar 2021-2022, este dotarea laboratoarelor 
școlare (fizica,chimie,istorie etc) cu aparatură specifică,mijloace auxiliare,materiale specifice etc . 
 
Cu toate ca anul trecut a fost un an pandemic s-a achiziționat aparatura IT si logistică aferentă ( calculatoare, 
laptopuri,tablete etc) sunt necesare în continuarea demersurilor dotarea tuturor unităților de învățământ din judetul Sibiu. 
 
 

Inspector Şcolar General, 
Prof. Monica-Adriana Munteanu 
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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 2020-2021 

 
 

În vederea punerii în aplicare a Planului Naţional Comun de Acţiune 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. 112708 din 20.08.2020, MEC nr. 10044 din 08.09.2020 şi MLPDA nr. 122263 din 

08.09.2020, la nivelul judeţului Sibiu, pentru anul școlar 2020-2021 a fost elaborat noul Plan 

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

fiind Consiliul Județean, Inspectoratul de Poliție Județean 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 PREUNIVERSITAR 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 

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 cursul anului școlar 2020-2021, au fost desfăşurate 

activităţi în sistem integrat, care au vizat asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în 

incinta şi zona adiacentă celor 354 de unităţi de învăţământ preuniversitar, dintre care 165 în mediul 

urban și 189 în mediul rural. 

                                      R O M Â N I A 
              MINISTERUL AFACERILOR INTERNE           
  INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE  
     INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN SIBIU 

                                                                                                                                                                                                                        
                    BIROUL SIGURANȚA ȘCOLARĂ 

 

           NESECRET 
                 Sibiu 

Nr.  11077746  din 18.08.2021 
    

  Ex. unic 
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 Situația unităților de învățământ preuniversitar de stat este următoarea: 

- 139 grădinițe; 

- 164 școli primare/gimnaziale; 

- 51 licee, colegii, școli postlicelale, cluburi și palate ale copiilor. 

     Învățământul privat este reprezentat de 21 de grădinițe, 3 școli primare și 6 școli postliceale. 

La nivelul județului  Sibiu, din totalul unităților, 180 sunt cu personalitate juridică și 174 

sunt structuri aparținătoare. 

 

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

județului Sibiu 

 La începutul și pe parcursul anului școlar 2020-2021, 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 45, dintre care 42 în 

mediul urban și 3 în mediul rural. 

 

 
1.2 Modul de asigurare cu sisteme de televiziune cu circuit închis a unităților de 

învățământ preuniversitar la nivelul județului Sibiu  

0

19

26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19

26

TOTAL Exclusiv cu
paza proprie

Exclusiv cu
societati

specializate

Exclusiv cu
pază mixta

Cu pază și
sistem TVCI

Gradinite
Scoli
Licee
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  În ceea ce privește modul de asigurare exclusiv cu sistem TVCI, au fost identificate 196 

unități de învățământ preuniversitar dotate exclusiv cu sisteme de supraveghere video, din care 5 

aveau în interior exclusiv, 35 în exterior și 156 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, etc. – din totalul de 51, 11 sunt asigurate exclusiv cu sisteme de 

supraveghere video și 26 au și pază umană și sisteme de supraveghere video. 

- școli gimnaziale – din totalul de  164, 97 sunt asigurate exclusiv cu sisteme de 

supraveghere video și 19 au și pază umană și sisteme de supraveghere video. 

- grădinițe – din totalul de 139, 88 sunt dotate cu sisteme de supraveghere video și niciuna 

nu are și pază umană și sisteme de supraveghere video . 

 

 
 Din totalul de 354 unități de învățământ preuniversitar, 113 nu sunt asigurate nici cu pază 

umană și nici cu sistem de televiziune cu circuit închis.  

 

2. MODUL DE ASIGURARE PE LINIA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

 

La sfârșitul perioadei de referință, modul de asigurare pe linia situațiilor de urgență, se 

prezintă după cum urmează: 

- Nr. unități de învățământ care au autorizații de securitate la incendiu – 43; 

- Nr. unități de învățământ care trebuie să dețină autorizație de securitate la incendiu – 87, 

- 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; 

88
97

11
5 0 0

20
12

3

63

85

8

Total TVCI
Interior

TVCI
Exterior

TVCI
Interior și
exterior

Grădinițe
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Licee



   
 

                                                                   Sibiu, Str. Revolutiei nr. 4 – 6                                                                4/6 
Tel.:0269/208204, Fax: 0269/210591, e-mail – politia.sibiu@sb.politiaromana.ro 

 

- 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 – 40, 

- Nr. unități de învățământ care au asigurat iluminat de securitate pentru evacuare – 77. 

 

3. ACTIVITĂȚI DERULATE ȘI REZULTATE OBȚINUTE 

 

În cursul anului școlar 2020-2021,  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 53 poliţişti, 11 jandarmi şi 20 poliţişti 

locali.  

 Media zilnică a patrulelor asigurate în zona adiacentă unităţilor de învăţământ  

preuniversitar a fost de 59. 

 Ca activităţi preventive menţionăm că au fost desfăşurate 156 participări la şedinţe cu 

cadrele didactice/părinţii (41 în mediul urban și 115 în mediul rural) și 176 participări în cadrul 

orelor de curs (144 în mediul urban și 32 în mediul rural).  

 În ceea ce priveşte activităţile de aplicare a legii, menţionăm că au fost aplicate 53 de  

contravenţii, 9 la Lg. 61/1991, 13 la O.U.G. 195/2002, 3 la Legea 333/2003 și 28 la alte acte 

normative, în valoare totală de 17,210 mii roni. 

 Ca şi acţiuni au fost organizate 49 pe linia prevenirii absenteismului şcolar, 57 pe linia 

respectării regimului circulaţiei rutiere, 24 pe linia prevenirii consumului de tutun, alcool și droguri 

şi 42 pe alte linii. 

 Pentru menţinerea ordinii publice poliţia locală are repartizate la nivelul judeţului Sibiu 20 

unități de învățământ preuniversitar, iar efectivelor de jandarmi le revin 8 unități de învățământ 

preuniversitar, în timp ce  I.P.J. Sibiu are repartizate 326 unități școlare.  

 Pe această linie, în cursul anului școlar 2020-2021,  I.P.J. Sibiu a desfășurat și activități de 

mediatizare, concretizate în  95 de participări la emisiuni radio, 5 TV și 25 de  materiale pentru  

presa scrisă. 

  

4. EVOLUȚIA CRIMINALITĂȚII SESIZATE 

 

În cursul semestrului I al anului 2021 au fost sesizate, la nivelul I.P.J. Sibiu, 17 fapte penale, 

astfel:  6 în municipiul Sibiu (4 furturi, o amenințare și un viol - neconfirmat),  2 în orașul Avrig 

(2 fapte de lovire), 1 în comuna Bazna (o faptă de lovire), 1 în comuna Slimnic (o faptă de lovire), 

1 în sat Noiștat ( o tentativă de agresiune sexuală), 1 în comuna Mihăileni (o faptă de lovire), 2 în 
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orașul Agnita (2 fapte de lovire), 1 în orașul Cisnădie (pentru săvârșirea infracțiunilor de 

amenințare, tulburarea ordinii publice și port fără drept de armă), 1 în comuna Țichindeal ( o faptă 

de amenințare) și 1 în comuna Brădeni (o fapta de purtare abuzivă). 

Dintre cele 17 infracțiuni sesizate, 15 au fost comise în incinta unităților de învățământ, o faptă 

sesizată a fost comisă în mediul online și o faptă a fost sesizată ca fiind comisă în microbuzul 

școlar. 

 Pe genuri de infracțiuni, situația se prezintă astfel: 7 loviri, 4 furturi, 3 fapte de amenințare, 

un viol,  o tentativă de agresiune sexuală și o purtare abuzivă. 

 

 
  
 Față de perioada similară a anului școlar precedent, numărul infracțiunilor sesizate este în 

scădere, de la 38  la 17  infracțiuni. 

 Cu privire la infracțiunile sesizate au fost făcute informări către I.Ș.J. Sibiu, de la nivelul 

Biroului Siguranța Școlară, precum și analiză de caz pentru fiecare infracțiune sesizată.  

                                                     
CAUZE ALE INFRACȚIONALITĂȚII ÎNREGISTRATĂ ÎN MEDIUL PREUNIVERSITAR 

 

 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; 

- Neluarea măsurilor de către reprezentanții unităților de învățământ în ceea ce privește paza 

bunurilor; 

- Participarea ilegală a unor terțe persoane, la orele predate online; 

- Pătrunderea unor persoane străine/părinți în incinta unităților de învățământ pentru ”a face 

dreptate” în rândul elevilor; 
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- 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. 368 din 09.09.2020,  au colaborat și au acționat în sistem 

integrat în vederea realizării sarcinilor stabilite. 

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.  

În vederea prevenirii comiterii unor noi fapte, de la nivelul Biroului Siguranța Școlară au 

fost desfășurate activități de informare și consiliere în toate unitățile de învățământ preuniversitar în 

incinta cărora au fost sesizate fapte penale. 

 

    6. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CLIMATULUI DE SIGURANŢĂ 

PUBLICĂ ÎN ZONA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR: 

1. Continuarea activităților prevăzute în Planul Național Comun de Acțiune nr.112.708, din 

data de 20.08.2020, pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și 

prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ 

preuniversitar elaborate la nivelul M.L.P.D.A., M.E.N și M.A.I., și în anul școlar 2021-2022; 

          2. Intensificarea activităților de verificare a unităților de învățământ şi acordarea suportului 

necesar în plan local, în vederea determinării responsabililor şi a factorilor de decizie din structurile 

responsabile, de a asigura cu pază umană și/sau sisteme electronice control-acces, TVCI, sisteme de 

alarmă pentru zonele unde sunt depozitate valor, conform legii; 

         3. Monitorizarea incidentelor comise în incinta şi zona adiacentă prin menţinerea relaționării 

permanente între conducerea unităților de învățământ, părinţi şi unitățile de poliţie teritoriale. 

         4. În vederea diminuării numărului manifestărilor violente în rândul elevilor, este necesar ca 

lucrătorii din cadrul Biroului Siguranța Școlară,  împreună cu lucrătorii din cadrul  C.A.P.C., în 

colaborare cu unitățile de învățământ, să continue desfășurarea activităților educativ-preventive 

orientate către prezentarea unor modalități de soluționare non-agresivă a conflictelor și a unor 

noțiuni juridice privind răspunderea penală și consecințele comiterii unor fapte antisociale. 

 

Î/ŞEF BIROUL SIGURANŢĂ ŞCOLARĂ 

                       Comisar de poliţie 

            PALIȘTAN MIHAELA-DOINA 


