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                                            ORDINEA DE ZI 
 

A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
din data de 30.08.2022, ora 10˚˚ 

 
  
 
 

1. Informare privind stadiul pregătirii unităților de învățământ din județul Sibiu 
pentru începerea anului școlar 2022-2023. 

Prezintă Inspectoratul Școlar Județean Sibiu 
  

2. Concluzii referitoare la controlul respectării legislației privind accesibilizarea 
mediului fizic, informațional și comunicațional în instituțiile publice și private din județul 
Sibiu. 

Prezintă Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu  
  

3. Evaluarea activităților desfășurate de efectivele din cadrul I.P.J. Sibiu, în vederea 
prevenirii și combaterii faptelor de violență domestică. 

Prezintă Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu 
 

4. Diverse/conferință de presă pe tema materialelor prezentate în cadrul Colegiului 
Prefectural 
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU 
   

 
Str. Blaga Lucian, 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. 7.462/22.08.2022 

Către 

G U V E R N U L   R O M Â N I E I 

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 solicitării Dumneavoastră, vă transmitem materialul cu tema: 

 

„INFORMARE PRIVIND STADIUL PREGĂTIRII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL SIBIU PENTRU 

ÎNCEPEREA ANULUI ȘCOLAR 2022 – 2023” 

 

 

 

http://www.isjsibiu.ro/
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La nivelul judeţului Sibiu, în sistemul de învăţământ judeţean, funcţionează  un  număr de 346 de unităţi de învățământ de masă de stat și 

particulare (cu personalitate juridică - 172 şi structuri arondate acestora - 174). La acestea se adaugă 8 unități de învățământ special (5 unități 

cu personalitate juridică și 3 unități arondate) și 11 unități de învățământ conexe pentru activități extrașcolare (5 unități cu personalitate 

juridică și 6 unități arondate). Toate aceste entităţi posedă Autorizaţie sanitară de funcţionare.  

Numărul antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor existenți în SIIR, la această dată, este de 64.790. 

Situația unităților de învățământ cu personalitate juridică cu învățământ de masă autorizate I.S.U. (Autorizație de Securitate la Incendiu): 

- dețin autorizație I.S.U – 53 unități de învățământ (16 nivel preșcolar, 20 nivel primar/gimnazial, 14 nivel liceal/profesional/postliceal, 3 

învățământ special) 

- nu este cazul de autorizație I.S.U. conform HG 488/2002 – 89 unități de învățământ (24 nivel preșcolar, 43 nivel primar/gimnazial, 21 

nivel liceal/profesional/postliceal, 1 învățământ special) 

- în curs de autorizare – 28 unități de învățământ (7 nivel preșcolar, 18 nivel primar/gimnazial, 2 nivel liceal/profesional, 1 învățământ 

special) 

- nu dețin autorizație I.S.U. – 12 unități de învățământ (2 învățământ preșcolar, 8 nivel primar/gimnazial, 2 nivel liceal/profesional) – 

Grădinița cu Program Prelungit ”Grădinița lui Mikey” Sibiu, Grădinița cu Program Prelungit „Disney” Sibiu, Școala Gimnazială „Ion 

Luca Caragiale” Sibiu, Școala Gimnazială Ocna Sibiului, Școala Gimnazială Ațel, Școala Gimnazială „Ilie Micu” Ludoș, Școala 

http://www.isjsibiu.ro/
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Gimnazială Biertan, Școala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu, Școala Gimnazială Nr. 2 Cisnădie, Școala Gimnazială Hoghilag, Liceul 

„Timotei Cipariu” Dumbrăveni și Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu 

 

În urma centralizării datelor din teritoriu, în toate unităţile şcolare (PJ sau structuri) se desfăşurau lucrări de igienizare (127 clădiri), de 

reparaţii (83 clădiri), reabilitări (11 clădiri) şi construire de noi clădiri (6 clădiri – Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Sibiu, Școala 

Gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu, Școala Gimnazială Nr. 23 Sibiu – creșă, Școala Gimnazială Nr. 1 Sibiu – creșă, Grădinița cu Program 

Prelungit Nr. 14 Sibiu - creșă și Școala Gimnazială „Regele Ferdinand” Sibiu – sală de sport și extindere clădire). Ultimele lucrări de igienizare 

și reparații au ca dată estimativă de finalizare ziua de vineri, 03.09.2022. 

 Pentru perioada de iarnă, la unităţile şcolare unde încălzirea se realizează cu combustibil solid (lemn), necesarul este acoperit în proporţie 
de aprox. 70% (doar 25% asigurat la Școala Gimnazială Vurpăr, Școala Gimnazială „Stephan Ludwig Roth” Moșna, Școala Gimnazială 
Mihăileni, Școala Gimnazială Jina, Școala Gimnazială Laslea și Școala Gimnazială Hoghilag, iar 50% din necesar asigurat la Școala Gimnazială 
Porumbacu de Jos, Școala Gimnazială „Sava Popovici Barcianu” Rășinari și Școala Gimnazială Șeica Mare). 

 În 169 de unități de învățământ există conectare la rețeaua de apă potabilă, iar în 13 unități de învățământ există dozatoare cu apă 
potabilă. Da asemenea, 161 de unități de învățământ au clădirile conectate la rețeaua de canalizare, 6 unități de învățământ nu au toate clădirile 
conectate la rețeaua de canalizare și 15 unități de învățământ nu au clădirile conectate la rețeaua de canalizare,  

 Clădirile unităților de învățământ au amplasate, în interiorul lor, toalete separate pe sexe, dotate cu chiuvete și săpun pentru menținerea 
stării de igienă, cu excepția Școlii Gimnaziale „Ioan Ban Dascălu” Poiana Sibiului și Școlii Gimnaziale Ighișu Nou, unde toaleta este în curte. 

http://www.isjsibiu.ro/
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În atenţia M.E. şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu se află monitorizarea rezolvării canalizării şi alimentărilor cu apă în unităţile de 

învăţământ, acolo unde nu există sisteme centralizate la nivel de localitate (fose septice sau microstaţii de epurare, respectiv, puţuri forate), dar şi 

refacerea/înlocuirea instalaţiilor electrice, sanitare şi dotarea cu sisteme centralizate de încălzire (centrale termice).  

Subliniem faptul că clădirile în care funcţionează unităţile de învăţământ sunt, conform  Legii nr. 1 / 2011, proprietatea Consiliilor 

Locale, acestea având obligaţia alocării sumelor din bugetul local/de stat pentru  întreţinerea şi reparaţia lor, precum şi pentru 

obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu. 

Programul de măsuri al ISJ Sibiu prevede ca în cadrul inspecţiilor tematice desfăşurate de către fiecare inspector şcolar, în unităţile şcolare care 
le-au fost desemnate, să monitorizeze: 

- Demersurile făcute de către conducerea unităţilor de învăţământ la Consiliile Locale pentru alocarea resurselor necesare în vederea 
începerii anului şcolar 2022-2023 în condiţii otime; 

- Obţinerea Autorizaţiei de securitate la incendiu de către unităţile şcolare care nu au această autorizaţie (răspund directorii unităţilor de 
învățământ); 

- Verificarea şi obţinerea avizelor pentru instalaţiile de alimentare cu gaz şi pentru centralele termice; 
- Verificarea valabilităţii extinctoarelor şi a respectării normelor PSI; 
- Activităţile de igienizare a spaţiilor şcolare; 
- Întreţinerea curţilor, a terenurilor de sport, şi a împrejurimilor; 
- Achiziţionarea combustibilului solid (lemn) pentru perioada de iarnă, acolo unde este cazul;  
- Amenajarea sălilor de clasă, a laboratoarelor şi cabinetelor şcolare în concordanţă cu profilul şi cu necesitatea dotării; 

TERMEN: 04 septembrie 2022 (urmând ca acestea să fie centralizate şi transmise către Prefectura Sibiu atunci când vor fi solicitate) 

http://www.isjsibiu.ro/
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Situaţia manualelor şcolare: 

În acest moment, 24 de unități de învățământ au primit toate manualele pentru care au făcut comandă, în 82 de unități de învățământ 

comanda pentru manuale a fost făcută, dar nu au fost primite toate manualele, iar în 5 unități de învățământ acestea nu au fost încă 

primite (Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaș, Liceul Tehnologic „Automecanica” Mediaș, Școala Gimnazială Porumbacu de Jos, 

Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Sibiu și Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș) 

TERMEN: 04.09.2022 

 

Situaţia rechizitelor din învăţământul preșcolar/primar/gimnazial și a mobilierului necesar pentru clasa pregătitoare. 

 Sumele necesare pentru rechizitele școlare se acordă fiecărei familii, în conformitate cu OUG nr. 133/2020, acordate din fonduri externe 
nerambursbile. Cererile se depun de către părinți până la 10 septembrie 2022, fie la primării (în cazul preșcolarilor), fie la secretariatul 
unităților de învățământ unde copii sunt înscriși (pentru elevii din ciclul primar și gimnazial). Ca să poată beneficia de acest ajutor, 
părinții copiilor și elevilor trebuie să depună acte doveditoare care să arate că venitul lunar pe membru de familie de până la de două ori 
nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură (de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură înseamnă 
298 lei), conform Legii nr. 248/2015.  

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în 
luna anterioară solicitării stimulentului educațional. 

 TERMEN: 23.09.2022 (data până la care ISJ Sibiu va comunica Ministerului Educației lista beneficiarilor pentru anul școlar 2022-2023) 

http://www.isjsibiu.ro/


                                                                        
 
                                                   INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU 
 

 
Str. Blaga Lucian, 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 
 
 

- Finalizarea necesarului de mobilier şcolar pentru clasa pregătitoare în unităţile şcolare în care acesta a fost degradat sau trebuie suplimentat 
– răspunde directorul unităţii de învățământ; 

TERMEN: 02.09.2022 

 

Siguranţa şi securitatea elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar sibian 

- În 14 unități de învățământ există sistem video de supraveghere și pază plătită de către primării, în 32 unități de învățământ există sistem 
video de supraveghere și pază cu angajați proprii, în 122 de unități de învățământ există sistem video de supraveghere, iar numai în 13 
unități de învățământ spațiul școlar este împrejmuit cu gard sau zid (fără sistem video de supraveghere sau pază). 

- Implementarea Planului teritorial comun de acţiune pentru siguranţa în şcoli,, - răspund directoii unităţilor şcolare şi membrii Comisiei 
antiviolenţă din unităţile şcolare; 

- Dotarea unităţilor şcolare cu sisteme video de supraveghere – răspunde Consiliul de Administraţie al unităţilor şcolare; 

TERMEN: 03.09.2022 

Microbuzele școlare 

 În prezent, 52 de unități de învățământ au, în dotare, microbuze școlare pentru transportul elevilor, toate funcționale. 

Prin PNRR, componenta 15, 37 de UAT-uri din județul Sibiu au depus documentația pentru aprobarea achiziționării de microbuze și 
autobuze electrice și de construire a stațiilor de încărcare necesare acestora.  

http://www.isjsibiu.ro/
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 Din totalul de 37 UAT-uri, 9 UAT-uri au solicitat microbuz de 8+1 locuri (Ocna Sibiului, Săliște, Valea Viilor, Miercurea Sibiului, Șura 
Mare, Tălmaciu, Dumbrăveni, Cârța, Brateiu), 33 UAT-uri au solicitat microbuz de 16+1 locuri (Șeica Mare, Marpod, Nocrich, Săliște, 
Șeica Mică, Copșa Mică, Laslea, Arpașu de Jos, Slimnic, Merghindeal, Chirpăr, Miercurea Sibiului, Șura Mare, Tălmaciu, Porumbacu de 
Jos, Alma, Șelimbăr, Loamneș, Dumbrăveni, Axente Sever, Alțâna, Păuca, Bazna, Sibiu, Gura Râului, Iacobeni, Brateiu, Brădeni, Șura 
Mică, Hoghilag, Avrig, Roșia, Racovița), iar un UAT a solicitat un autobuz de 35+ 1 locuri (Biertan). 

 În total s-a depus documentația pentru achiziționarea a 70 de microbuze și autobuze electrice. 

 

Planul de şcolarizare pentru învăţământ, an şcolar 2022-2023 

Au fost aprobate proiectele de plan de şcolarizare întocmite de unităţile de învăţământ care au solicitat plan de şcolarizare aferent.  

S-a finalizat înscrierea antepreșcolarilor în creșă (786 antepreșcolari), a preșcolarior în grupa mică (3.289 preșcolari), a elevilor în clasa 
pregătitoare (3.995) și a elevilor în clasa a IX-a (2.510 elevi în învățământul liceal și 765 elevi în învățământul profesional și dual de stat). 

Trebuie finalizată înscrierea în SIIR a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor din clasa pregătitoare și clasa a IX-a 

TERMEN: 03.09.2022 – răspund directorii unităților de învățământ și responsabilii SIIR din unitățile de învățământ și ISJ Sibiu 

 

PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR (PNRAS) 

Prin PNRAS, la nivelul județului Sibiu, au fost aprobate spre finanțare 40 de proiecte, în valoare totală de 26.980.662,06 lei. 

http://www.isjsibiu.ro/
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PNRAS reprezintă răspunsul Ministerului Educației la problematica părăsirii timpurii a școlii și a abandonului școlar, se adresează 
elevilor aflați în risc de abandon, în special elevi aparținând grupurilor vulnerabile, elevi aparținând minorității rome, elevi din mediul rural 
și urban mic, elevi cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale (CES), elevi din comunități dezavantajate economic, copii cu risc de 
excluziune socială pe fondul sărăciei, lipsa locuinței, familie monoparentală, familii dezorganizate, elevi expuși altor riscuri sociale. 

Conform practicilor internaționale, PNRAS utilizează trei părghii pentru ca o unitate de învățământ să fie sustenabilă în aplicarea 
programului: 

- autonomia școlii în utilizarea resurselor – granturile vor fi implementate direct de către unitățile de învățământ, în colaborare cu 
comunitatea locală; 

- răspundere pentru rezultate – sunt stabilite țintele ce trebuie atinse la nivel de școală: o rată mai mare de înscriere, o rată mai mică de 
absenteism, o rată mai mare de participare la examenele naționale, un procent mai mare de elevi care reușesc să promoveze examenul de 
final de ciclu cu cel puțin nota 6; 

- evaluare – monitorizarea elevilor detectați în risc de abandon pentru a fi sprijiniți prin planuri individuale de învățare. 

La nivelul județului Sibiu au fost selectate pentru finațare un număr de 40 de unități de învățământ, cu suma totală de 26.980.662,06 
lei. 

Acestea sunt: 
1. Școala Gimnazială Șeica Mare – 756.783,00 lei (valoare finanțare proiect) 
2. Școala Gimnazială Bârghiș – 686.900,00 lei; 
3. Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu – 870.300,00 lei; 
4. Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică – 870.301,49 lei; 

http://www.isjsibiu.ro/
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5. Școala Gimnazială „Ion Albescu” Boița – 346.241,00 lei; 
6. Școala Gimnazială „Matei Basarab” Turnu Roșu – 692.482,00 lei; 
7. Școala Gimnazială „George Popa” Mediaș – 692.482,00 lei; 
8. Școala Gimnazială „Badea Cârțan” Cârțișoara – 450.113,00 lei; 
9. Școala Gimnazială Chirpăr – 334.758,00 lei; 
10. Școala Gimnazială Brădeni – 897.800,00 lei; 
11. Școala Gimnazială „Aurel Decei” Gura Râului – 870.270,00 lei; 
12. Școala Gimnazială Jina – 982.862,00 lei; 
13. Școala Gimnazială Biertan – 899.324,00 lei; 
14. Școala Gimnazială Tilișca – 344.994,00 lei; 
15. Școala Gimnazială Blăjel – 293.097,00 lei; 
16. Liceul Tehnologic „Automecanica” Mediaș – 448.378,00 lei; 
17. Școala Gimnazială „Stephan Ludwig Roth” Moșna – 345.520,00 lei; 
18. Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian” Agnita – 756.783,89 lei; 
19. Liceul Tehnologic Mârșa – 900.226,58 lei; 
20. Școala Gimnazială Slimnic – 688.710,00 lei; 
21. Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni – 756.740,00 lei; 
22. Școala Gimnazială Șeica Mică – 450.087,00 lei; 
23. Școala Gimnazială Laslea -900.140,00 lei; 
24. Școala Gimnazială Ațel – 192.346,00 lei; 
25. Liceul Tehnologic Iacobeni – 975.008,00 lei; 
26. Școala Gimnazială Ocna Sibiului – 691.700,lei; 
27. Școala Gimnazială Nr. 2 Sibiu – 692.482,00 lei; 
28. Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Sibiu – 870.301,48 lei; 
29. Școala Gimnazială Nocrich – 969.400,00 lei; 

http://www.isjsibiu.ro/
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30. Școala Gimnazială Șura Mică – 705.630,00 lei; 
31. Școala Gimnazială Brateiu – 900.226,62 lei; 
32. Școala Gimnazială Merghindeal – 345.500,00 lei; 
33. Școala Gimnazială Nr. 23 Sibiu – 697.700,00 lei; 
34. Școala Gimnazială Vurpăr – 898.499,00 lei; 
35. Școala Gimnazială Cristian – 741.040,00 lei; 
36. Școala Gimnazială ”Marțian Negrea” Valea Viilor – 241.166,00 lei; 
37. Școala Gimnazială ”Aviator Ioan Sava” Alțâna – 900.226,00 lei; 
38. Școala Gimnazială Nr. 4 Mediaș – 796.350,00 lei; 
39. Liceul Tehnologic ”Stănescu Valerian” Târnava – 900.158,00 lei; 
40. Școala Gimnazială Roșia – 755.808,00 lei. 
 

PNRAS este cel mai mare program de sprijinire a participării la educație din istoria recentă a României și primul program coerent la nivel 
național care urmărește unele măsuri dovedite eficiente la nivel local, individual în scopul creșterii gradului de echitate a sistemului de 
învățământ. 

De asemena, în 6 unități de învățământ se desfășoară programul „Masă caldă în școli”: Colegiul Național Pedagogic „Andri Șaguna” 
Sibiu, Școala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu, Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, Liceul Tehnologic „Ioan Lupaș” Săliște, Liceul 
Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică și Școala Gimnazială „Ioan Albescu” Boița 
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RESURSE UMANE. MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 2022-2023: 

Activităţile legate de mobilitatea personalului didactic se derulează conform Calendarului mişcării personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023, aprobat prin O.M.E. nr. 5578/2021. Până în prezent, conform acestui calendar, s-au 
desfăşurat următoarele faze: 

- întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care urmează să fie pensionat începând cu data de 1 septembrie 2017: 127  persoane la 
limita de vârstă şi anticipat; 

- aprobarea a 25 de cereri depuse de către cadrele didacticecare au solicitat menținerea în activitate ca titular, peste vârsta de 65 de ani, începând 
cu data de 1 septembrie 2022, pentru anul școlar 2022-2023; 

- întregirea catedrelor la 16 cadre didactice; 
 
- pretransfer prin schimb de post între 4 cadre didactice; 

- soluţionare restrângeri de activitate - 8 cadre didactice; 

- completarea normei didactice pe perioadă determinată – 19 cadre didactice; 

- completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată - 4 cadre didactice; 

- detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată – 7 cadre didactice; 

- soluţionarea pretransferului - 71 cadre didactice; 
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- modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contrat individual de muncă pe durata de viabilitate a 

postului/catedrei – 84 cadre didactice; 

- prelungirea duratei contractului de muncă pe perioadă determinată (continuitate) – 69 cadre didactice; 

- titularizare prin concurs - 67 de cadre didactice; 

- repartizare pe perioadă nedeterminată cadru didactic angajat pe durata de viabilitate a postului – 50 cadre didactice; 

La data raportului mai există 1270 de norme și fracțiuni de norme neocupate. 
Următoarele faze ale mobilităţii personalului didactic (detașarea la cerere, examenul de suplinire pentru calificți și necalificați, 

repartizarea în şedinţe publice ale cadrelor didactice) se vor desfăşura până în 02.09.2022, conform acestui calendar (răspunde Comisia de 
mobilitate de la nivelul ISJ Sibiu).  
 

ASIGURAREA CONDUCERII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 

 Numirea în funcțiile de directori și directori adjuncți, pe locurile neocupate prin concurs, s-a realizat prin detașare în interesul 
învățământului - 39 funcții de director și a celor 20 funcții de director adjunct 

Pentru ocuparea acestor funcții rămase vacante se vor aplica prevederile METODOLOGIEI din 6 august 2021 privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat și procedurii 
ME nr. 116/ DTI /23.06.2022, organizându-se concurs de ocupare cu examen scris în data de 08.09.2022 și probă de interviu în perioada 22.09 – 
29.09.2022  
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TERMEN: 05.10.2022 

 

ALTE ASPECTE CE VOR FI MONITORIZATE PRIN INSPECŢIILE ŞCOLARE TEMATICE  

- Asigurarea programelor şcolare, a anexelor curriculare, a cataloagelor, carnetelor de elev şi a celorlalte documente şcolare; 

- Întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi pe unităţi de învăţare; 

- Redactarea documentelor de întocmire a comisiilor din unitatea de învățământ; 

- Întocmirea schemelor orare pe clase; 

TERMEN : 03.09.2022 

 

Inspector Şcolar General,  

Prof. Emilian-Marius NOVAC 
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         Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială  

       Agenţia Județeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Sibiu 

     

 
1. Concluzii referitoare la controlul respectarii legislatiei privind 

accesibilizarea mediului fizic, informational si comunicational în 
institutiile  publice si private din județul Sibiu” 

 

Activitățile de inspecție desfăşurate în cadrul campaniei de către Serviciul Inspecție 
Socială din cadrul AJPIS Sibiu, au vizat verificarea respectării legislației privind 
accesibilizarea mediului fizic, informațional si comunicațional în instituțiile  publice si 
private din județul Sibiu stabilite conform Legii nr.448/2006 şi a Convenției ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități ratificată prin Legea nr. 221/2010.  

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
defineşte accesibilitatea ca: “ansamblul de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului 
fizic, precum şi a mediului informaţional şi comunicaţional conform nevoilor 
persoanelor cu handicap, factor esenţial de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire 
a obligaţiilor persoanelor cu handicap în societate”. 

În acest context s-au avut în vedere  obligațiile instituțiilor publice si private din judetul 
Sibiu prevăzute de Legea nr.448/2006 privind accesibilizarea mediului fizic, 
informațional şi comunicațional şi implementarea standardelor minime şi 
accesibilizarea  serviciilor oferite publicului astfel încât persoanelor cu dizabilităţi să li 
se asigure exercitarea deplină şi în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului, participarea deplină şi efectivă a acestora în 
societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, respectul pentru demnitatea lor 
intrinsecă. 

Potrivit actelor normative in domeniu, accesibilitatea presupune ca toate construcţiile, 
serviciile, informaţiile, programele sau bunurile să fie astfel realizate încât să fie cu 
uşurinţă accesibile tuturor, inclusiv persoanelor cu dizabilităţi.  

In cadrul campaniei au fost verificate conform atribuțiilor Serviciului de Inspecție 
Socială un număr total de 41 de entitați publice si private la nivelul județului Sibiu. 
Urmare acestor controale au fost dispuse un număr de 293 de măsuri de remediere a 
deficiențelor constatate. 
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Elementele de accesibilitate verificate la nivelul entitaților supuse controlului sunt: 
rampă de acces; accesul în clădire, coridoare, grup sanitar, ascensor/lift pentru 
scări/platformă de ridicare, locuri de parcare accesibilizate; sisteme de avertizare 
vizuale şi sonore pentru persoanele cu deficiență de vedere şi auz; suprafețe de 
avertizare tactilo-vizuale pentru nevăzători; ghişeu de informare; site-uri internet 
accesibile, interpret mimico-gestual, panouri de informare (avizier); pictograme, 
accesibilizare mijloace de transport in comun, cai de acces domeniul public. 
Raportat la tipul măsurilor dispuse precizăm că pentru accesibilizarea mediului fizic al 
clădirilor verificate au fost dispuse 126 măsuri, iar pentru accesibilizarea mediului 
informațional și comunicațional au fost dispuse un număr de 154 măsuri. Pentru 
accesibilizarea mediului fizic în domeniul transportului în comun au fost dispuse 3 
măsuri iar pentru accesibilizarea mediului informațional și comunicațional au fost 
dispuse un număr de 2 măsuri. Pentru accesibilizarea mediului fizic în spațiul urban au 
fost dispuse 8 măsuri.  

Pentru îndeplinirea obiectivului general al acestei campanii, la nivelul județului Sibiu 
au fost făcuți pași importanți, având în vedere și măsurile dispuse în anii anteriori. Până 
în prezent, in urma măsurilor dispuse in cadrul campaniilor de control din anii anteriori, 
a fost accesibilizat mediul fizic prin construirea de rampe, toalete pentru persoane cu 
dizabilități locomotorii, platforme, căi de acces semnalizate vizibil, în instituții 
publice, instituții de învățământ, mijloace de transport în comun sau alte spatii de 
interes public.  

Crearea accesibilității în mediul înconjurător fizic are un rol important în egalizarea 
șanselor persoanelor cu handicap și eliminarea discriminării. Concluzionăm că este un 
proces de durată care necesită eforturi financiare 

Deși există cadrul legislativ, respectiv Legea nr. 448/2006R privind protecția şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ce contribuie la respectarea normelor 
europene privind accesibilizarea mediului, în practică, respectarea acestora este 
deficitară. Lipsa fondurilor materiale este motivul cel mai des invocat de conducerea 
acestor instituții pentru lipsa accesibilizării. 
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2. Stadiul realizării obiectivelor comunicate Instituției Prefectului 
Județului Sibiu prevăzute în planul de acțiuni al Județului Sibiu pentru 
realizarea Programului de Guvernare în anul 2022 
 

În ceea ce privește activitatea desfăşurată de către instituția noastră pentru 
îndeplinirea măsurilor/acţiunilor ce ne revin din Programul de dezvoltare economico-
socială a judeţului Sibiu şi modul de realizare a principalilor indicatori pentru semestrul 
I din anul  2022, vă comunicăm măsurile întreprinse pentru realizarea obiectivului 
privind  îmbunătăţirea asistenţei sociale și reducerea sărăciei în rândul persoanelor 
celor mai vulnerabile și anume: 
 
Evaluarea măsurilor de sprijin pentru acordarea de beneficii persoanelor 
vulnerabile din punct de vedere economic, în scopul scoaterii a 1,5 milioane de 
persoane din starea de deprivare materială severă : 
 până la sfârşitul semestrului I din anul  2022 a fost asigurată fundamentarea şi plata 
persoanelor vulnerabile din punct de vedere economic administrate și gestionate de 
AJPIS Sibiu în conformitate cu prevederile legale din domeniul asistenței sociale. Sumele 
plătite în această perioadă pentru fiecare beneficiu de asistență socială şi numărul mediu 
de beneficiari ai acestora  sunt: Ajutoare sociale pentru asigurarea venitului minim 
garantat acordate potrivit prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
modificată : 4.937.863 lei pentru un numar mediu lunar de 2,810 beneficiar; Alocaţia 
pentru susţinerea familiei acordată în conformitate cu prevederile Legii nr.277/2010 
privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare: 
3.231.787 lei pentru un numar mediu lunar de 2,921 beneficiari;  Ajutoare de urgență  
acordate potrivit prevederilor art. 271*) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, modificată : 2,500 lei pentru 1 beneficiar. 
Implementarea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil din 
sistemul energetic:    Până la sfărşitul semestrului I din anul  2022 a fost asigurată 
implementarea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil din 
sistemul energetic și în acest sens a fost fundamentată şi asigurată plata persoanelor 
vulnerabile în conformitate cu prevederile Legii nr.226/2021, privind stabilirea măsurilor 
de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. Sumele plătite în această 
perioadă pentru fiecare tip de ajutor de încălzirere respectiv supliment de energie şi 
numărul mediu de beneficiari sunt: 

- -Ajutoare pentru încălzirea locuintei cu combustibili solizi și sau petrolieri: 2.068.740 
lei pentru un număr mediu lunar de 2,575 beneficiari;  
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- -Supliment pentru încălzirea locuintei cu combustibili solizi și sau petrolieri: 1.073.880 
lei pentru un număr mediu lunar de 8.787  beneficiari; 

- Ajutoare pentru încălzirea locuintei cu gaze naturale: 1.505.944 lei pentru un număr    
mediu lunar de 3.436 beneficiari; 

- Supliment pentru încălzirea locuintei cu gaze naturale: 125.441 lei pentru un număr 
mediu lunar de 3.089  beneficiari; 

- Ajutoare pentru încălzirea locuintei cu energie electrica: 3.564 lei pentru un număr 
mediu lunar de 4 beneficiari; 

-  Supliment pentru încălzirea locuintei cu energie electrică: 27.835 lei pentru un număr 
mediu lunar de 229;  

- Ajutoare pentru încălzirea locuintei cu energie termica: 10.331 lei pentru un număr 
mediu lunar de 55 beneficiari 

- Supliment pentru încălzirea locuintei cu energie termica: 2.641 lei pentru un număr 
mediu lunar de 56 beneficiari beneficiari 
Continuarea implementării etapelor de creştere a alocaţiilor pentru copii începând 
cu 1 ianuarie 2022:  
în semestrul I din anul 2022, numărul mediu de persoane din județul Sibiu care a    
beneficiat de dreptul privind alocația de stat pentru copii,  în cuantum majorat 
începând cu drepturile lunii ianuarie 2022 potrivit legislației în domeniu a fost de 76.307 
iar suma totală plătită cu acest titlu, în semestrul I din anul 2022 a fost de 129.401.009 
lei 
 

3. Dificultățile cu care se confruntă instituția noastră și propuneri de 
măsuri care să ducă la rezolvarea problemelor 

Una din problemele cu care se confruntă instituția noastră și care a fost comunicată si 
organului nostru superior, este lipsa personalului de specialitate pentru indeplinirea 
tuturor atribuțiilor ce îi revin instituției noastre  în conformitate cu prevederile legale 
în domeniu. 

 

                                                     DIRECTOR EXECUTIV,                                   

                                                     BOȚA IOAN DUMITRU 
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       Nr. 145.508 din 22.08.2022 
 

          Exemplarul nr. 2/2  

                                                                      

                 
 

EVALUAREA 
activităţilor desfăşurate de efectivele din cadrul I.P.J. Sibiu, în vederea prevenirii şi 

combaterii faptelor de violenţă domestică 
 

CADRUL LEGISLATIV: 

La nivel național, prin Ordinul comun M.A.I./M.M.J.S. nr. 146/2.578 din 2018, privind 

modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști, au fost stabilite 

procedurile de intervenție în cazurile de violență domestică și cooperare cu celelalte instituții cu 

atribuții pe această linie, precum și de emitere a ordinului de protecție provizoriu și punerea în 

executare a acestuia.  

În conformitate cu prevederile art. 28 și art. 46 alin. 2 din Legea nr. 217/2003 pentru 

prevenirea și combaterea violenței domestice, Poliției Române îi revine sarcina emiterii ordinelor de 

protecție provizorii și obligația punerii în executare a acestora, precum și supravegherea măsurilor 

stabilite prin ordinele de protecție provizorii, cât și prin ordinele de protecție emise de către 

instanțele de judecată. 

INTERVENȚII ALE POLIȚIȘTILOR LA CAZURILE DE VIOLENȚĂ 

DOMESTICĂ : 

 La nivelul I.P.J. Sibiu, în primele 6 luni ale anului 2022 au avut loc 920 de intervenții la 

cazurile de violență domestică, 849 dintre acestea fiind semnalate prin S.N.U.A.U. 112, iar 71 prin 

alte modalități de sesizare. 

 În urma completării formularului de risc de către polițiști, au fost identificate 252 de cazuri 

cu risc iminent, fiind emise 125 de ordine de protecție provizorii, în 98 de cazuri victima refuzând 

emiterea acestuia. 

 Polițiștii au solicitat intervenția echipei mobile la 2 sesizări ale unor  fapte de violență 

domestică, ambele fiind în mediul urban. 

 ORDINE DE PROTECȚIE PROVIZORII :  

În perioada de referință, conform situației statistice, au fost emise 125 de ordine de protecție 

provizorii, 63 în mediul urban și 62 în mediul rural. Dintre acestea, 41 au fost transformate în 

ordine de protecție. 
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Comparativ, în semestrul I 2021 au fost emise 99 de ordine de protecție provizorii, 63 în 

mediul urban și 36 în mediul rural. Așadar, la finalul semestrului I 2022 există o creștere a 

numărului de ordine de protecție provizorii emise de polițiști, respectiv +26 ordine de protecție 

provizorii (+26,26%) față de perioada similară a anului precedent. 

Autorii faptelor de violență domestică împotriva cărora au fost emise ordine de protecție 

provizorii au fost în număr de 124 majori, de sex masculin şi 1 major, de sex feminin. 

 ORDINE DE PROTECȚIE : 

 În perioada de referință au fost emise de către instanțele de judecată 89 de ordine de 

protecție, 41 dintre ele provenind din ordine de protecție provizorii, comparativ cu  perioada 

similară a anului 2021, când au fost emise 102 ordine de protecție, 44 fiind transformate din ordine 

de protecție provizorii. 

  Cele mai multe ordine de protecție au fost emise la solicitarea victimei (61), iar 28 la 

solicitarea procurorului.  

 În semestrul I al anului 2022, numărul total al ordinelor de protecție soluționate a fost de 97, 

dintre acestea 96 au fost soluționate la expirarea termenului legal, 1 fiind revocat la solicitarea 

victimei. 

 La sfârșitul perioadei au rămas în lucru 72 de ordine de protecție. 

 Având în vedere Planul de acţiune al judeţului Sibiu pentru realizarea Programului de 

Guvernare în anul 2022 au fost desfăşurate activităţi pe linia prevenirii și combaterii faptelor de 

violență domestică, iar procentul dintre numărul ordinelor de protecție provizorii emise de către 

polițiști și numărul celor confirmate de procuror a fost realizat în proporţie de 97,6%, ţinta fiind de 

85%. Astfel, valoarea realizată a fost de 125 ordine de protecţie provizorii emise în perioada 

analizată. 

 DIFICULTĂŢI: 

Cu privire la problemele întâmpinate de către polițiști și colaborarea cu echipele mobile, cu 

ocazia intervențiilor la cazurile de violență domestică, de la nivelul subunităților ni s-a comunicat 

faptul că la nivelul județului Sibiu există 3 adăposturi de noapte (în municipiul Sibiu, municipiul 

Mediaș și orașul Dumbrăveni), unde ar putea fi cazați agresorii. 

Au fost identificare o serie de neajunsuri la nivelul subunităţilor de poliţie din cadrul I.P.J. 

Sibiu, dintre care exemplificăm următoarele: 

- în orașul Dumbrăveni există un singur adăpost de noapte, însă acesta dispune doar de 3 

locuri, iar persoanele aflate vădit sub influența alcoolului nu sunt cazate. De asemenea, în 

cadrul acestui adăpost de noapte, nu există personal specializat care să asigure consultanță și 

permanență în vederea supravegherii persoanelor găzduite; 

- în municipiul Mediaș există un adăpost de noapte, însă acesta este deschis în intervalul 

19:00-07:00, iar persoanele aflate vădit sub influența alcoolului nu sunt cazate; 
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- pe raza localității Șelimbăr, echipa mobilă din cadrul S.P.A.S. răspunde la solicitările 

organelor de poliție doar până la ora 16.00.  

- pe raza localității Slimnic reprezentanții acestora nu răspund întotdeauna solicitărilor, iar 

atunci când sunt în concediu aceștia nu sunt înlocuiți de nicio persoană.   

- la nivelul Secției 3 Poliție Rurală Agnita au fost situații când singurul lucrător cu atribuții 

din cadrul primăriei se afla în concediu sau nu a răspuns la telefon pe timpul nopții. 

PROPUNERI ȘI MĂSURI: 

 Având în vedere numărul mare al cazurilor de violenţă domestică la care poliţiştii au 

intervenit, precum şi neajunsurile prezentate mai sus, propunem ca măsură de remediere a 

deficienţelor constatate, stabilirea unui mod mai eficient de colaborare între organele de poliţie 

şi reprezentanţii Serviciului Public de Asistenţă Socială, în momentul în care sunt semnalate 

situaţii urgente de violenţă domestică pentru care este necesar sprijinul din partea serviciilor 

sociale, potrivit art. 35^1 din Legea nr.217/2003, republicată, modificată prin Legea nr. 174 din 

13 iulie 2018. 

 

ŞEFUL INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEȚEAN SIBIU 

Chestor de poliţie 

Tiberiu-Iulian IVANCEA 
 
 

              ȘEFUL SERVICIULUI ORDINE PUBLICĂ 

                                    Comisar de poliție 

                Bogdan-Nicolae MALEA 

mailto:politia.sibiu@sb.politiaromana.ro

