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I.

LA NIVELUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, ca entitate publică deconcentrată, cu personalitate
juridică, subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, are atribuţiile prevăzute
de art. 95 din Legea educaţiei naţionale nr. 1 /2011, cu completările şi modificările ulterioare.
În vederea gestionării cât mai eficiente a reţelei şcolare din judeţul Hunedoara, inspectoratul
şcolar, prin compartimentele sale de specialitate, în limitele de competenţe stabilite prin acte normative,
realizează anual analize în ceea ce priveşte eficienţa acestei reţele, oportunitatea păstrării anumitor
unităţi de învăţământ din judeţ în perspectiva descentralizării şi a finanţării per elev.
1. Reţeaua şcolară:
Evoluţia structurii reţelei şcolare:
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Numărul
unităţilor de
învăţământ cu
personalitate
juridică
acreditate,
care au
funcţionat în
anul şcolar
2012 - 2013
7
15
42
35
2

Numărul
unităţilor de
învăţământ cu
personalitate
juridică
acreditate,
care au
funcţionat în
anul şcolar
2013 - 2014
7
15
49
35
2

Numărul
unităţilor de
învăţământ cu
personalitate
juridică
acreditate,
care au
funcţionat în
anul şcolar
2014 - 2015
7
14
49
33
2

Numărul
unităţilor de
învăţământ cu
personalitate
juridică
acreditate,
care vor
funcţiona în
anul şcolar
2015 - 2016

Numărul
unităţilor de
învăţământ cu
personalitate
juridică
acreditate,
care vor
funcţiona în
anul şcolar
2016 - 2017

7
14
49
33
2

7
14
49
33
2

Palate şi cluburi ale
elevilor

4

4

4

4

4

Şcoli speciale
TOTAL

3
108

3
115

2
111

2
111

2
111

Tipul unităţilor de
învăţământ

Grădiniţe
Şcoli cu clasele I-IV
Şcoli cu clasele I-VIII
Licee/Grupuri Şcolare
Cluburi sportive

Majoritatea unităţilor cu personalitate juridică din judeţ prezintă structuri, respectiv unităţi mai
mici, fără personalitate juridică, arondate acestora, numărul total de unităţi ce formează sistemul
unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Hunedoara, fiind de 299 în 2014-2015, 293 în 20152016 şi 284 în 2016-2017.
Pentru începerea în bune condiţii a anului şcolar 2016 – 2017 au fost demarate şi vor fi
finalizate până în data 10.09.2016 lucrări în 142 unităţi. În 116 unități nu sunt necesare lucrări de
reparații. În 35 de unități lucrările de reparații sunt deja finalizate.
2. Lucrări finanţate din bugetele locale:
Centralizând datele şi informaţiile puse la dispoziţie de către unităţile de învăţământ, rezultă că
în vederea optimizării funcţionalităţii bazei materiale, unităţile administrativ teritoriale au asigurat
suportul financiar pentru a fi efectuate lucrări de reparaţii, reabilitări, astfel:
2.1. Lucrări finalizate până la data raportării, constând în reparaţii la instalaţiile electrice,
termice, sanitare, zugrăveli interioare şi exterioare, înlocuit tâmplărie cu geamuri şi uşi termopan,
amenajări săli de clasă, înlocuit parchet în sălile de clasă, reparaţii grupuri sanitare, amenajări de
grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilităţi, construirea de rampe de acces pentru persoane cu
dizabilităţi, hidroizolaţii acoperiş, termoizolaţii exterioare, amenajări ale curţilor şi aleilor de acces,
reparaţii la săli de sport, modernizări ale unor terenuri de sport, reparaţii garduri împrejmuire incintă,
instalarea de sisteme de supraveghere sau pentru stingerea incendiilor, etc.
2.2. Până la data de 10.09.2016 sunt programate a se finaliza şi alte lucrări de acest gen –
parchetat săli de clasă, reparaţii acoperişuri, reparaţii săli de clasă, reparaţii grupuri sanitare, zugrăveli
interioare şi exterioare, reparaţii săli de sport, modernizări terenuri de sport, reparaţii împrejmuiri,
reparaţii porţi acces, reamenajări exterioare ş.a.
3. Lucrări realizate:
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În anul 2016 a fost dată în funcțiune o grădiniță nouă în municipiul Lupeni și vor fi finalizate
lucrările la o grădiniță nouă la Sântămaria Orlea. A fost dată în funcțiune o clădire nouă la Şcoala
Gimnazială "Dominic Stanca" Orăștie și au fost finalizate lucrările de modernizare și reabilitare la
Colegiul Tehnic "D. Hurmuzescu" Deva, Colegiul Ecomonic “E Gojdu” Hunedoara, Colegiul Tehnic
Agricol “A Borza” Geoagiu.
4. Stadiul igienizărilor în vederea începerii noului an şcolar:
În vederea începerii în condiţii corespunzătoare a noului şcolar, igienizările au fost raportate ca
fiind finalizate la acest moment în 32% dintre unităţile de învăţământ şi conexe, iar 68% dintre acestea
au comunicat că lucrările de igienizare a spaţiilor destinate procesului de învăţământ, vor fi încheiate
până în data de 10.09.2016.
Există un număr de 12 unităţi şcolare care nu au obţinut autorizaţia sanitară de funcţionare la
care s-au constatat deficienţe şi s-au stabilit măsuri de remediere, după cum urmează:
Nr.
Unitatea şcolară
Crt.
1
Şcoala Gimnazială
Visca

2

Grădinița cu
Program Prelungit
Crișcior

3

Şcoala Primară
Lăpuşnic

4

Școala Gimnazială
nr. 2 Petroșani

Deficienţe constatate

Remedieri / Măsuri

S-a reparat acoperișul, s-au făcut
reparații și s-a zugrăvit în interior, sa montat gresie pe hol, lucrările sunt
oprite din lipsă de finanțare.
Primăria Vorța va întocmi și depune
documentația necesară pentru
finanțarea lucrării prin ”Programul
Național de Dezvoltare Locală”
derulat prin MDRAP, conform
protocolului încheiat cu MENCS.
Unitate fără circuite funcționale.
Este în stadiul de execuție o clădire
nouă. Primăria Crișcior a depus
documentația pentru finanțare la
AFIR (Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale) măsura 7.2.
Pentru rezolvarea temporară, sunt
finalizate lucrările de amenajare a
unui spațiu în clădirea școlii, se va
solicita autorizarea
Imobilul se află în litigiu privind Primăria încearcă obţinerea de
dreptul de proprietate.
fonduri pentru amenajarea unui alt
spaţiu.
În clădirea școlii funcționează
Nu se pot amenaja circuitele
două grupe de grădiniță cu
funcționale corespunzătoare.
program normal, fără a fi
Primăria Municipiului Petroșani a
amenajate circuitele funcționale
întocmit un proiect pentru
corespunzătoare.
amenajarea unui spațiu existent în
curtea școlii, pentru grădiniță.
Primăria Municipiului Petroșani a
depus documentația necesară pentru
finanțarea lucrării prin ”Programul
Național de Dezvoltare Locală”
Separarea circuitelor pentru
grădiniță, sunt necesare lucrări de
zugrăvire, înlocuire dușumea,
reparații curente, refacere alei,
refacere pațial gard.

3

5

6

7

8

9

10

11

Grădinița cu
Program Normal
Iscroni - care
aparține de Școala
Gimnazială “Sf
Varvara”Aninoasa
Școala Primară
Câmpul lui Neag

Funcționează într-un apartament
de bloc, fără circuite funcționale.

Grădinița cu
Program Normal
care aparține de
Școala Gimnazială
Nr.5 Vulcan
Grădinița cu
Program Normal
care aparține de
Colegiul Tehnic “C
Brâncuși” Petrila
Școala Gimnazială
“I. G. Duca” – sediul
vechi, Petroșani

Clădirea nu are structură
funcțională, iluminatul natural
este insuficient.

Grădinița cu
Program Normal care aparține de
Școala Gimnazială
“Sf Varvara”
Aninoasa
Școala Gimnazială
Boșorod – clădire
internat

Funcționează într-un apartament
de bloc, fără circuite funcționale.

Clădirea nu are o structură
funcțională.

derulat prin MDRAP, conform
protocolului încheiat cu MENCS.
Grădinița este cuprinsă în Proiectul
pentru Reforma Educației Timpurii
derulat prin MENCS. Lucrările se
vor finalize în decembrie 2016.

Nu se pot amenaja circuitele
necesare funcționale. Este necesar
realizarea unei extinderi. Primăria
Orașului Uricani va întocmi și
depune documentația necesară
pentru finanțarea lucrării prin
”Programul Național de Dezvoltare
Locală” derulat prin MDRAP,
conform protocolului încheiat cu
MENCS.
Grădinița este cuprinsă în Proiectul
pentru Reforma Educației Timpurii
derulat prin MENCS.

Funcționează într-un apartament
de bloc.

Grădinița este cuprinsă în Proiectul
pentru Reforma Educației Timpurii
derulat prin MENCS.

În clădire funcționează ciclul
primar și grădinița. Nu se pot
realiza circuitele funcționale.

Este în faza de execuție o clădire
nouă. Primăria Municipiului
Petroșani a alocat fonduri pentru
finalizarea lucrărilor până în luna
decembrie 2016. Totodată a depus
documentația necesară pentru
finanțarea dotărilor prin ”Programul
Național de Dezvoltare Locală”
derulat prin MDRAP, conform
protocolului încheiat cu MENCS.
Grădinița este cuprinsă în Proiectul
pentru Reforma Educației Timpurii
derulat prin MENCS.

Funcționează într-o clădire veche,
fără circuite funcționale.
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Clădirea este vechiul sediu al școlii,
nu permite asigurarea circuitelor
funcționale pentru cantină și
internat.

12

Școala Gimnazială
Orăștioara de Sus –
clădire cantină
internat

Funcționează într-o clădire veche,
fără circuite funcționale.

Clădirea nu permite asigurarea
circuitelor funcționale pentru
cantină și internat.

În unităţile care nu au obţinut autorizaţie sanitară de funcţionare învaţă un număr de 616 elevi
din totalul de 61254 elevi, după cum urmează: 453 preşcolari şi 163 elevi din învăţământul primar şi
gimnazial (142 elevi primar şi 21 elevi gimnaziu), reprezentând un procent de 1%.
5. Stadiul asigurării combustibilului / agentului termic pentru sezonul rece:
Atât conducerea inspectoratului şcolar, cât şi managementul şcolilor împreună cu reprezentanţii
unităţilor administrativ – teritoriale, au vedere încă din această perioadă, asigurarea încălzirii spaţiilor
de învăţământ pe perioada sezonului rece.
În acest context, conducerile unităţilor de învăţământ au transmis date din centralizarea cărora a
rezultat următoarea situaţie:
- 57% dintre unităţile care folosesc combustibil solid sunt aprovizionate cu material lemnos în
procent de 100%;
- 43% dintre unităţile care folosesc combustibil solid sunt aprovizionate cu material lemnos în
în ponderi cuprinse între 25 – 90%.
6. Dotarea cu microbuze şcolare pentru transportul elevilor:
Microbuzele pentru transportul elevilor la şi de la şcoală, asigurate până în prezent de
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, care funcţionează în şcolile de pe raza judeţului
Hunedoara, sunt în număr de 118. Din situaţiile transmise de conducerile şcolilor, ar mai fi necesare 8
microbuze şcolare la unităţile: Şcoala Gimnazială "Ion Gheorghe Duca" Petroşani, Liceul Tehnologic
"Retezat" Uricani, Şcoala Gimnazială Nr. 5 Vulcan, Şcoala Gimnazială "Avram Iancu" Baia De Criş,
Şcoala Gimnazială Luncoiu de Jos, Şcoala Gimnazială Petros Baru, Şcoala Gimnazială "Dominic
Stanca" Orăştie, Şcoala Gimnazială "Hadrian Daicoviciu" Orăştioara de Sus.
7. Măsuri pentru asigurarea securităţii elevilor şi cadrelor didactice în incinta unităţilor:
Reţeaua de învăţământ a judeţului Hunedoara cuprinde 111 unităţi de învăţământ cu
personalitate juridică şi 173 unităţi de învăţământ arondate. Din totalul de 111 unităţi de învăţământ cu
personalitate juridică, 98 sunt asigurate cu o formă de pază, din acestea 92 sunt în mediul urban şi 6 în
mediul rural, respectiv 85 cu pază proprie, 11 cu pază prin societăţi specializate şi 2 cu pază mixtă.
De asemenea, un număr de 145 locaţii sunt dotate cu sisteme de supraveghere video, 86 în
mediul urban şi 59 în mediul rural, din care 132 în interior şi 13 în exterior.
Pentru 35 unităţi şcolare, din localităţile Deva, Hunedoara, Orăştie, Geoagiu, Brad, Haţeg,
Petroşani şi Lupeni, măsurile de ordine publică şi supraveghere prin sistem de patrulare în incinta şi
zona adiacentă unităţilor de învăţământ sunt asigurate de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
„Decebal” Hunedoara. Pentru celelalte 249 de unităţi şcolare măsurile de ordine publică şi
supraveghere prin sistem de patrulare în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ sunt
asigurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara.
8. Asigurarea manualelor şcolare:
La nivelul inspectoratului şcolar a fost centralizat necesarul de manuale gratuite pentru toţi
elevii din toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ. Fondurile alocate de Ministerul
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru achiziţionarea de manuale şcolare gratuite acordate
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elevilor pentru anul şcolar 2016 – 2017 s-au cifrat la 208.736 lei, acest buget putând asigura suportul
financiar pentru 15% din necesarul total.
Au fost încheiate contracte cu 27 de edituri, în baza cărora au fost lansate comenzile de
manuale. La momentul elaborării prezentei informări, au fost recepţionate la inspectoratul şcolar 80%
din cantitatea de manuale comandate, iar 50% dintre acestea sunt deja distribuite în şcoli.
Înainte de începerea anului şcolar, toate titlurile care au putut fi achiziţionate, vor putea ajunge
în şcoli, pentru a fi la dispoziţia beneficiarilor lor – elevii.
În perioada 16-18.08.2016 se vor încheia alte contracte cu editurile pentru manualele destinate
elevilor de clasa a XI-a și a XII-a pe baza procedurii de achiziție iniţiate de MENCS.
9. Resursa umană:
9.1. Resursa umană – elevii
Evoluţia efectivelor de elevi în ultimii 4 ani şcolari:
Tip de învăţământ
Preşcolar
Primar
Gimnazial
Liceal
Profesional
Postliceal
A doua şansă
Total

2012-2013
10305
17138
16295
19809
3681 (682 la
buget)
393

2013-2014
9867
16999
15626
17750
657
2623 (1751
la buget)
362

2014-2015
9576
16917
14887
16536
1024
3036 (2819
la buget)
732

2015-2016
9088
16423
14344
14817
1330
4021 (3026
la buget)
1231

67621

63884

62708

61254

Din analiza statistică a datelor cu privire la efectivele de elevi din ultimii 4 ani, se observă un
trend descendent al populaţiei şcolare. În schimb, se remarcă o creştere a celor care frecventează
învăţământul profesional şi a celor şcolarizaţi prin programul „A doua şansă”, ceea ce demonstrează
preocuparea Inspectoratului Şcolar pentru educaţia permanentă.
9.2.Resursa umană – personalul didactic

Reducerea permanentă a numărului general de posturi pe judeţ a dus la creşterea valorii
raportului personal didactic/ elevi, în ideea asigurării sumelor alocate învăţământului preuniversitar.
În prezent, număr total de posturi pe judeţ este de 6471, din care:
didactice 4621.77;
didactic auxiliare 559.25;
nedidactice 1289.50.
În urma examenelor pentru ocuparea posturilor/catedelor vacante şi rezervate, în judeţul
Hunedoara s-au titularizat un număr de 16 cadre didactice. Toate cadrele didactice titulare cu
restrângere de activitate au fost repartizate pe catedre vacante sau rezervate.
În vederea acoperirii posturilor/fracţiunilor de posturi didactice vacante/rezevate pentru anul
şcolar 2016-2017 au fost postate pe aplicaţia naţională „Titularizare 2016” un număr de 807
înregistrări.
Numărul de posturi/catedre ocupate până la data de 16.08.2016 este de 235, iar cele neocupate
de 572, acestea urmând să fie puse la dispoziţia titularilor, suplinitorilor, cadrelor didactice pensionare
etc.
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Numărul de funcţii de conducere în anul şcolar 2016-2017 va fi de 180 directori/directori
adjuncţi, cărora li s-a stabilit obligativitatea de predare, respectiv indemnizaţia de conducere.
Alte acţiuni premergătoare datei de 12.09.2016:
• repartizarea, ocuparea tuturor posturilor didactice vacante, până la începerea anului școlar
efectiv;
• programarea consfătuirilor judeţene pe discipline;
• finalizarea distribuirii manualelor şcolare în unităţile de învăţământ până la data de 09.09.2016;
• acordarea calificativelor anuale pentru personalul didactic şi cel de conducere, îndrumare şi
control.
10. Examene naţionale
10.1 Bacalaureat
BACALAUREAT
JUDEŢ
ŢARĂ

AN 2012
37.73%
44.40%

AN 2013
53.28%
57.69%

AN 2014
56.21%
65.81%

AN 2015
69.82%
67.90%

AN 2016
67.43%
68.14%

AN 2016
78.20%
73.17%

10.2 Evaluare Naţională
Evaluare Naţională
JUDEŢ

AN 2013
67.86%

AN 2014
65.81%

AN 2015
79.46%

ŢARĂ

75.89%

71.12%

79.30%
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II.

LA NIVELUL INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEŢEAN HUNEDOARA

Siguranţa elevilor şi a personalului didactic în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în
zona adiacentă acestora constituie una dintre condiţiile fundamentale pentru organizarea unui proces
educaţional de calitate, performant.
Totodată, prevenirea conduitelor violente în rândul minorilor şi aplicarea cu operativitate a unor
măsuri de corecţie adoptate pentru minorii autori de infracţiuni pot determina, cu un grad mare de
reuşită, formarea unor generaţii de tineri care resping tentaţiile ilicite şi anturajele delincvente.
Având în vedere faptul că delicvenţa juvenilă are implicaţii deosebite, iar înregistrarea unor
astfel de incidente în şcoli induce un sentiment de insecuritate cu implicaţii negative asupra procesului
educaţional, îmbunătăţirea climatului de siguranţă în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ
preuniversitar reprezintă un obiectiv prioritar, cu caracter permanent, pentru Poliţia Română.
Din analiza evenimentelor înregistrate, a rezultat faptul că fenomenul violenţei juvenile
manifestat în unităţile de învăţământ preuniversitar are ca suport criminogen conflicte instantanee, fără
forme specifice de organizare premeditată.
Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara împreună cu Inspectoratul de Jandarmi Județean
Hunedoara şi structurile de Poliție locală, 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 organizaţiile cu atribuţii în domeniu.
Pentru asigurarea siguranţei în unităţile de învăţământ și reducerea numărului infracțiunilor
comise în școli și în zona adiacentă acestora în care sunt implicați elevi, se vor lua următoarele
MĂSURI:
 Se va acorda sprijin de specialitate conducerii unităţilor şcolare pentru asigurarea pazei, în
concordanţă cu prevederile Legii nr. 333/2003 şi identificarea unor soluţii eficiente de
organizare a controlului accesului în aceste unităţi, precum şi colaborarea permanentă cu
personalul de pază al unităţilor de învăţământ.
 Unităţile comerciale amplasate în zona unităţilor de învăţământ vor fi verificate în mod constant
cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor, conform
H.G. nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi
normală a elevilor şi studenţilor.
 Se va asigura o prezenţă activă, la vedere, în zona intrării în unitățile de învăţământ, în special a
celor identificate cu risc criminogen ridicat, a patrulelor de poliţie și jandarmi, în intervalele
orare în care se efectuează afluirea şi defluirea elevilor.
 Se vor supraveghea permanent traseele de deplasare a elevilor spre/dinspre unităţile de
învăţământ, prin direcţionarea patrulelor de siguranţă publică proprii sau mixte poliţie jandarmerie ori ale poliţiei comunitare.
 Împreună cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara, se vor organiza şi
desfăşura acţiuni preventive în baza unor planuri comune de acţiune specifice.
 Poliţiştii de proximitate vor organiza şi desfăşura atât şedinţe de prelucrare a unor teme cu
caracter preventiv şi acte normative în unităţile de învăţământ, stabilind împreună cu
conducerile acestora măsuri preventive şi de pregătire antiinfracţională cât şi şedinţe la care să
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III.

participe părinţii elevilor pentru stabilirea împreună cu aceştia a unor măsuri ce se impun a fi
luate în cazul elevilor care absentează sau a celor care prin comportament perturbă activitatea
didactică.
Participarea la şedinţele cu părinţii şi la orele de dirigenţie ale elevilor, pentru popularizarea
legislaţiei în vigoare privind minoritatea (răspundere penală şi riscuri de victimizare);
Realizarea de întâlniri cu conducerile unităţilor şcolare pentru analizarea cazurilor concrete în
care elevii au fost victime şi/sau autori ai unor infracţiuni săvârşite în incinta sau în vecinătatea
şcolilor, în scopul identificării unor soluţii de prevenire a acestor situaţii.
Iniţierea şi derularea de proiecte de către Compartimentul de Analiză şi Prevenirea a
Criminalităţii împreună cu reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara şi ai altor
organizaţii şi instituţii cu atribuţiuni în domeniu, în vederea prevenirii delicvenţei juvenile,
pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului didactic în incinta şi zona
adiacentă unităţilor de învăţământ.
LA NIVELUL INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEŢEAN „DECEBAL”
HUNEDOARA

Acţionând în baza: Legii 550 / 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române,
Legii nr. 35 / 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ cu modificările şi completările
aduse de Legea nr. 29/2010, Ordinului Prefectului nr. 154 din 14.05.2015 privind aprobarea Sistemului
cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic pentru
anul şcolar 2015- 2016 şi O.M.A.I. S/182 / 2010 privind planificarea şi executarea misiunilor de
asigurare şi/sau restabilire a ordinii publice, premergător începerii noului an şcolar, IJJ Hunedoara a
întreprins următoarele măsuri:
 Iniţierea la nivelul Compartimentului de Prevenirea si Combaterea Faptelor Antisociale al IJJ
Hunedoara în colaborare cu reprezentanţii ISJ Hunedoara acord de parteneriat pentru activitatea
de prevenire a criminalităţii şi desfăşurată de lucrătorii I.J.J. Hunedoara în instituţiile de
învăţământ din judeţul Hunedoara „Şcoli în siguranţă !” valabil până în anul 2017.
 Relaţionarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, în vederea cunoaşterii situaţiei
operative, a riscurilor şi vulnerabilităţilor;
 Organizarea şi planificarea capacităţilor de intervenţie astfel încât să fie în măsură a interveni
pentru soluţionarea în mod operativ a eventualelor situaţii neprevăzute, în zona localităţilor
Deva, Hunedoara, Orăştie, Geoagiu, Brad, Haţeg şi Petroşani;
 Instituirea măsurilor specifice de ordine şi siguranţă publică, conform competenţelor, în zona
unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu accent deosebit pe şcolile pentru care au fost
identificate riscuri şi vulnerabilităţi privind climatul de ordine publică;
 Cooperarea cu structura de poliţie competentă teritorial şi adaptarea în funcţie de situaţia
operativă specifică fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar (dispunere, program de
desfăşurare a activităţilor didactice, riscuri preliminate, etc.), a dispozitivelor de ordine şi
siguranţă publică în sensul includerii zonelor în care se află dispuse acestea, în sistemul de
patrulare;
 Continuarea derulării programelor de prevenire, a proiectelor comune, protocoalelor de
colaborare şi parteneriatelor educaţionale existente sau iniţierea şi derularea altora noi, acolo
unde acestea lipsesc şi se impune, având în vedere experienţa acumulată anterior şi situaţia
operativă existentă în cartierele/zonele unde sunt situate unităţile de învăţământ;
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IV.

Confecţionarea de materiale promoţionale /educativ-preventive, în funcţie de posibilităţi,
inclusiv prin atragerea de ONG-uri cu atribuţii pe această linie sau în cooperare cu instituţiile de
învăţământ din zona de competenţă;
Analizarea în permanentă a situaţiei operative de pe raza de competenţă, în special a faptelor
antisociale în care au fost implicaţi elevi; această activitate constituie o preocupare permanentă
a structurilor specializate din cadrul unităţii noastre. În acest sens, în situaţia obţinerii de
informaţii cu un impact deosebit, vor fi anunţaţi toţi factorii responsabili în vederea adoptării
unor măsuri imediate şi eficiente;
Reevaluarea unităţilor de învăţământ stabilite cu grad de risc, arondate în competenţa I.J.J.
Hunedoara, în localităţile Deva, Hunedoara, Orăştie, Haţeg, Petroşani şi Brad, unde
funcţionează structuri de jandarmi.
LA NIVELUL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „IANCU
DE HUNEDOARA” AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

Premergător începerii anului şcolar 2016-2017, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de
Hunedoara” al judeţului Hunedoara va întreprinde următoarele măsuri privind creşterea siguranţei
în unităţile de învăţământ:
-

-

-

-

-

-

Desfăşurarea de controale de prevenire conform Ordinului nr. 89/2013 privind aprobarea
Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţilor de prevenire a
situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi
structurile subordonate;
Cu ocazia controalelor de prevenire se vor desfăşura instruiri, lecţii deschise şi exerciţii de
evacuare care au ca scop creşterea nivelului de siguranţă al elevilor, asigurarea pregătirii
unitare a elevilor şi a întregului personal, formarea unui comportament adecvat în cazul
producerii unei situaţii de urgenţă, precum şi reducerea numărului de victime la incendii din
rândul copiilor;
Desfăşurarea unei convocări cu directorii unităţilor de învăţământ din judeţul Hunedoara în
luna septembrie, conform Ordin 51/29.01.2016 privind aprobarea Planului de pregătire în
domeniul situaţiilor de urgenţă, pentru anul 2016;
Desfăşurarea concursurilor cu cercurile de elevi „Prietenii Pompierilor” şi „Cu viaţa mea
apăr viaţa”;
Derularea campaniile naţionale iniţiate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi
anume, campania naţională de informare şi sensibilizare „Vreau să fiu voluntar”, campania
„Nu tremur la cutremur”, campaniile naţionale de informare preventivă derulate în parteneriat
cu E-on România: „F.O.C. – Flăcările Omoară Copii” şi campania „R.I.S.C. – Renunţă.
Improvizaţiile sunt catastrofale”, care a continuat cu al doilea proiect, intitulat „R.I.S.C. –
Siguranţa NU este un joc de noroc”;
Desfăşurarea unor activităţi de genul ziua porţilor deschise şi puncte mobile de informare
preventivă cu ocazia sărbătoririi Zilei Pompierilor din România, Zilei Protecţiei Civile, Zilei
internaţionale pentru reducerea riscului dezastrelor naturale, Zilei Informării Preventive şi
Luna Prevenirii Incendiilor.
Elaborarea de materiale educative – preventive, specifice unităţilor de învăţământ, ce vor fi
diseminate în cadrul acţiunilor mai sus menţionate.
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Astfel, în anul școlar 2015-2016, s-au desfășurat acțiuni pentru prevenirea situațiilor de urgență la
unități de învățământ sau care vizează creșterea nivelului de siguranță a copiilor, conform grilei
anexate:
INDICATORI
1. Forțe participante la activități preventive (nr. inspectori)
2. Controale de prevenire la unități de învățământ
-Număr de controale de prevenire
-Număr deficiențe constatate
-Număr deficiențe înlăturate
-Număr avertismente
-Număr amenzi
-Cuantum amenzi
3. Alte activități desfășurate în timpul controalelor
-Număr exerciții
-Număr instruiri
-Participanți la exerciții și instruiri
4. Activități de informare preventivă
-Număr difuzări spot video campania FOC
-Număr difuzări spot audio campania FOC
-Număr difuzări spot video campania „Nu tremur la cutremur”
-Număr difuzări spot audio campania „Nu tremur la cutremur”

TOTAL
65
74
297
146
112
7
24.500
79
102
9.248
24
17
44
8

Situația cercurilor înființate și care funcționează în domeniul situațiilor de urgență, precum și numărul
de echipaje care participă la concursurile cu tematică de apărare împotriva incendiilor „Prietenii
pompierilor” și cu tematica de protecție civilă „Cu viața mea apăr viața”
Număr cercuri
„Prietenii
pompierilor”

13

Număr cercuri
„Cu viața mea
apăr viața”

13

Concurs cu tematică de apărare
împotriva incendiilor „Prietenii
pompierilor”
Nr. echipaje
Nr.
TOTAL
băieți/mixt
echipaje
fete
7
5
12

Concurs cu tematică de protecție
civilă „Cu viața mea apăr viața”
Nr.
echipaje
băieți/mixt
13

Nr.
echipaje
fete
0

TOTAL

13

În lunile iulie și august au fost desfășurate următoarele acțiuni pentru prevenirea situațiilor de
urgență la unități de învățământ sau care vizează creșterea nivelului de siguranță a copiilor, conform
grilei anexate:
INDICATORI
1. Forțe participante la activități preventive (nr. inspectori)
2. Controale de prevenire la unități de învățământ
-Număr de controale de prevenire
-Număr deficiențe constatate
-Număr deficiențe înlăturate
-Număr avertismente
-Număr amenzi
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TOTAL
13
14
60
22
32
1

-Cuantum amenzi
3. Alte activități desfășurate în timpul controalelor
-Număr exerciții
-Număr instruiri
-Participanți la exerciții și instruiri
4. Activități de informare preventivă
-Număr difuzări spot video campania FOC
-Număr difuzări spot audio campania FOC
-Număr difuzări spot video campania „Nu tremur la cutremur”
-Număr difuzări spot audio campania „Nu tremur la cutremur”

Inspector şef
al Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Hunedoara

500
9
9
40
0
0
0
0

Inspector şef
al Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Hunedoara „Decebal”

Comisar şef de poliţie
DUMITRU LIVIU GABRIEL

Colonel
Dr. VÎŢĂ ROBERT IULIAN

Inspector şef
al Inspectoratului pentru
Situaţii de urgenţă “Iancu de Hunedoara”
al judeţului Hunedoara

Inspector Şcolar General
al Inspectoratului Şcolar
Judeţean Hunedoara
Prof. Dr. ŞTEFĂNIE MARIA

Locotenent colonel
DEMEAN VIOREL
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