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A. Deschiderea şedintei:
Şedinţa de lucru a Comisiei de Dialog Social a fost convocată pentru orele 14.00, în data de
27 februarie, în Sala 200 a Palatului Administrativ, de către Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova.
B. Aprobarea ordinii de zi:
 Prezentarea măsurilor de siguranță dispuse în unitățile de învățământ, în anul școlar 20182019, în conformitate cu prevederile art.1 din Legea nr.35/2007 privind creșterea creșterea
gradului de siguranță în unitățile de învățământ.
Au fost invitați: Doamna Mădălina Crăciun – Director tehnic în cadrul Primăriei municipiului Ploiești,
reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, reprezentantul Inspectoratului Județean de
Poliție Prahova și reprezentantul Inspectoratului Județean de Jandarmi Prahova.
Inițiatorul temei: Domnul Ionuț Duță – reprezentantul C.S.D.R.
La începutul şedinţei, doamna Ioana Mădălina Lupea, Prefectul județului Prahova, a supus la
vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate.
C. Desfăşurarea şedintei:
Au răspuns invitaţiei de participare la şedinţă: reprezentantul Primăriei municipiului Ploiești –
doamna Mădălina Crăciun, reprezentanții sindicatelor B.N.S., C.N.S.L.R. Frăția și C.S.D.R.,
reprezentanţii patronatelor UGIR – Filiala Prahova și CNIPMMR, invitați cu statut permanent (U.A.P.Uniunea Asociațiilor de Proprietari), ai instituţiilor deconcentrate, ai administraţiei publice locale,
membrii în cadrul Comisiei de Dialog Social organizată la nivelul judeţului Prahova.
Doamna Prefect a deschis ședința precizând faptul că toți membrii au primit materialele, în
format electronic, pregătite de Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Inspectoratul Județean de
Poliție Prahova și de către Inspectoratul Județean de Jandarmi Prahova, putând fi analizate în timp
util, astfel că a propus continuarea ședinței prin intervenții cu privire la subiectul aflat pe ordinea de
zi.
Pe parcursul ședinței, membrii și invitații Comisiei de Dialog Social, au avut mai multe
intervenții, dintre care menționăm:
Doamna Prefect:
- Cu toate că în Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
există prevederi cu privire la obligativitatea conducătorilor unităților administrativ teritoriale
de a asigura împrejmuirea unităților școlare din localitate, ei spun că nu au bugetul aprobat
și că nu pot face investiții în acest sens, deși legea este din anul 2007.
Reprezentantul C.S.D.R., domnul Ionuț Duță:
- În urma incidentului care a avut loc la liceul „Spiru Haret” din Ploiești, în care o profesoară a
fost atacată de un fost elev, consideră că este foarte importantă asigurarea pazei umane la
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unitățile școlare, în permanență. Nu sunt suficiente camerele video, accesul cu cartele și nici
alte metode;
- Cadrele didactice, care asigură și serviciul de permanență pe parcursul cursurilor din
unitățile școlare, nu au pregătire de autoapărare și nu pot face față unor indivizi care vin rău
intenționați. Pe de altă parte, profesorul nici nu trebuie să aibă atribuții de pază. El trebuie
doar să îi supravegheze în școală, în clasă, dar nu în probleme de securitate;
- Ar trebui introduse, în Planul de pază, niște măsuri de protecție care să permită cadrelor
didactice deținerea unor arme de autoapărare;
- Este permisă percheziționarea elevilor suspecți ?
Reprezentantul IPJ Prahova, domnul inspector șef Eduard Mirițescu:
- Măsura cu privire la deținerea unor arme de autoapărare poate fi prevăzută în Planul de
pază, însă poate fi aplicată doar dacă directorul unității școlare este de acord cu dotarea
personalului cu aceste arme;
- Este permisă percheziționarea persoanelor suspecte, însă numai de către reprezentanții
instituțiilor care asigură ordinea publică (IPJ, IJJ)
Reprezentantul ISJ Prahova, domnul inspector școlar general Nicolae Angelescu:
- Din păcate, asistăm la o creștere a actelor de violență în școli. Reprezentanții ISJ Prahova au
organizat și vor organiza mai multe activități în vederea promovării non violenței.
Reprezentantul U.G.I.R. – Filiala Prahova, membru CDS – Prahova, domnul Adrian Tudor Moroianu
Geamăn:
- Subiectele din domeniul educației sunt foarte importante și trebuie reluate de mai multe ori
pe an;
- Primăria Ploiești trebuie să încheie un protocol cu Poliția Locală Ploiești, în care să fie
prevăzută obligativitatea prezenței polițiștilor locali pe lângă toate unitățile școlare, atât la
începutul cât și la sfârșitul cursurilor;
- Peste tot în Europa, unitățile administrației publice locale răspund de securitatea în școli.
Reprezentantul Primăriei Municipiului Ploiești, doamna Mădălina Crăciun – director tehnic:
- Este cu siguranță regretabil evenimentul care a avut loc în incinta liceului Spiru Haret din
Ploiești, însă trebuie să se țină cont de faptul că în municipiul Ploiești nu au existat, în nici
una din cele 88 de unități școlare, astfel de situații;
- Se fac împrejmuiri ale unităților școlare în fiecare an, însă sunt anumite situații în care
porțile sau anumite părți ale unui gard sunt furate;
D. Finalul şedinţei:
Doamna Prefect Ioana Mădălina Lupea a mulţumit tuturor participanţilor pentru prezenţă şi
a încheiat şedinţa la ora 15.35.
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