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Asigurarea condițiilor optime 

pentru debutul anului școlar 2022 – 2023

în toate instituțiile de învățământ preuniversitar –

obiectiv prioritar al demersurilor 

Inspectoratului Școlar Județean Iași 

Managementul unităților de învățământ este un domeniu 
dinamic, constant supus confruntărilor generate de 
specificul lumii contemporane, devenind, treptat, un 
concept bazat pe decizii specifice fiecărei entități școlare. 
În contextul în care pandemia a afectat profund educaţia şi 
a agravat inechităţile sociale existente, este necesară 
corelarea abordării manageriale în consens cu schimbările
care au loc în sistemul socio-economic. 



Rețeaua unităților de învățământ de stat
în cifre 

211 unități de 
învățământ cu 

personalitate juridică

98 mediul 
urban
113 

mediul 
rural

22 grădinițe cu program 
prelungit

2 școli primare

120 școli gimnaziale

19 colegii

27 licee 

20 școli profesionale

1 școală postliceală

380 structuri 
arondate 

58 mediul 
urban

322 
mediul 
rural

Școala Gimnazială 
Junior

5 unități conexe cu 
personalitate juridică

11 structuri arondate 



Stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ 

preuniversitar pentru deschiderea

anului şcolar 2022-2023
Reprezentanții Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi monitorizează activitățile 

desfășurate de către instituțiile de învăţământ în vederea începerii, în cele mai bune 
condiții, a anului şcolar 2022-2023. 

În acest sens, în perioada 17 - 30 august 2022, în cadrul interviurilor 
directorilor și directorilor adjuncți ai unităților de învățământ preuniversitar din județul 
Iași în vederea evaluării anuale a activității manageriale, aceștia prezintă în comisia de 
evaluare Fișa unității de învățământ în care se regăsesc informații ce fac trimitere la 
demersurile întreprinse în vederea pregătirii școlilor pentru anul școlar 2022 – 2023. 
Printre aspectele vizate se regăsesc:
-starea clădirilor și a terenului aferent școlii;
-demersurile întreprinse pentru procurarea/asigurarea manualelor, cataloagelor, conexiunii 
la internet, combustibilului;
-obţinerea/ reînnoirea autorizaţiei sanitare de funcţionare (ASF) şi a celorlalte autorizaţii 
necesare, pentru fiecare structură/ clădire;
-realizarea demersurilor care se impun pentru funcţionarea claselor pregătitoare;
-existența unor lucrări de consolidare/ extindere;
-proiecte în derulare;
-situaţii/ probleme care ar putea împiedica începerea în bune condiţii a anului şcolar  2022-
2023.



De asemenea, în perioada 22 august – 2 septembrie 2022 se desfășoară
inspecția tematică mixtă de verificare a stadiului pregătirii unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din judeţul Iaşi pentru începerea anului şcolar 2022-2023. Sunt vizate 
atât unitățile de învățământ cu personalitate juridică, precum și structurile arondate. 
Obiectivele sunt:

- Verificarea stării clădirilor, a spaţiilor de şcolarizare şi a terenului aferent şcolii și
igienizarea spaţiilor de învăţământ

- Stadiul demarării procedurilor de achiziție pentru finanțarea lucrărilor de amenajare a 
grupurilor    sanitare și al asigurării cu utilități al acestora

- Efectuarea demersurilor pentru procurarea manualelor, a cataloagelor, a tipizatelor şi a 
altor documente școlare/ materiale

- Verificarea procesului de organizare și desfăşurare a examenelor de corigenţe

- Respectarea legislaţiei în vigoare privind transferul elevilor

- Asigurarea transportului elevilor cu microbuzul școlar în condiții de maximă securitate

- Obținerea autorizației sanitare de funcționare și a autorizației de securitate la incendiu

- Respectarea normelor în vigoare cu privire la asigurarea condițiilor igienico - sanitare 
specifice

- Analiza relației cu autorităţile locale

- Identificarea situaţiilor/ problemelor deosebite care ar putea împiedica începerea anului 
școlar 2022-2023 în condiții optime



Constatări de etapă

Situația clădirilor ce au/ nu au autorizații de securitate la incendiu (conform datelor 
furnizate de către conducerea unităților de învățământ)
Din totalul de 990 clădiri utilizate ca spații de învățământ (corpuri de școală, cămine, săli 
de sport, cantine):
�223 clădiri dețin autorizație de securitate la incendiu;
�212 clădiri nu dețin autorizații de securitate la incendiu;
�555 clădiri nu necesită autorizare.

Motivele pentru care nu au fost acordate autorizația/avizul PSI sunt:
�clădiri în curs de reabilitare
�clădiri modernizate, demersuri în curs pentru a primi autorizație
�lucrări finalizate, recepție în curs
�lipsa planului de siguranță
�documente depuse in vederea obțineri autorizației
�documentație respinsă de către ISU



Situația autorizațiilor sanitare de funcționare (conform datelor furnizate de către 
conducerea unităților de învățământ)
Din totalul de 990 clădiri pentru învățământul de stat utilizate ca spații de învățământ 
(corpuri de școală, cămine, săli de sport, cantine):
�698 clădiri dețin autorizație sanitară de funcționare;
�292 clădiri nu dispun de autorizație sanitară de funcționare. 

Motivele pentru care nu a fost acordată autorizația sanitară de funcționare sunt: lucrări de  
reabilitare/ extindere în desfășurare, clădiri nefolosite, demersuri în curs, urmare 
construcțiilor toaletelor interioare, lipsa canalizării în unele localități din județ, lipsa apei 
curente/ apei potabile în unele zone rurale din judeţul Iaşi, lipsa apei potabile 
necorespunzătoare bacteriologică, tavane neconforme, clădiri în conservare, lucrări 
finalizate, recepție în curs, lipsa cabinetelor medicale, grupuri sanitare în exterior, clădiri 
propuse pentru reabilitare



Situația asigurării pazei în unitățile de învățământ (conform datelor furnizate de către 
conducerea unităților de învățământ)
Din totalul de 591 unități de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Iaşi, s-a constatat 
faptul că:
�159 unități nu au niciun fel de pază, dintre care 13 au personalitate juridică; iar 146 sunt 
structuri arondate;
�117 unități au asigurată paza atât cu sisteme video de supraveghere, cât și cu pază umană;
�25 unități dispun exclusiv de pază umană;
�290 unități dispun exclusiv de sisteme video de supraveghere. 



Demersuri ale Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Iaşi pentru debutul anului școlar 2022-2023



Pregătirea unităților de învățământ preuniversitar 

din județul Iași pentru anul școlar 2022-2023 

în imagini
Grădinița cu Program Prelungit Războieni Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani

Școala Gimnazială Coropceni, Ciortești Școala Gimnazială Sirețel, corp A



Grădinița cu Program Normal Dagâța Școala Gimnazială Grajduri, corp B

Școala Gimnazială Popricani Școala Gimnazială Sinești



Școala Gimnazială Butea

Sala de sport, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași

Grădinița cu Program Normal Ruși, Belcești

Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iași, 
corp Colegiul Tehnologic de Electronică 
și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu” Iași

Școala Profesională Coarnele Caprei



Inspectoratul Școlar Județean Iași sprijină toate demersurile și inițiativele 
autorităților publice locale pentru îmbunătățirea infrastructurii și pentru 
creșterea siguranței în unitățile de învățământ din județul Iași. 
Totodată, Inspectoratul Școlar Județean Iași colaborează în mod constant 
cu reprezentanții autorităților publice locale și centrale, precum și cu ai 
instituțiilor care au competențe legale în scopul asigurării condițiilor 
optime pentru desfășurarea procesului instructiv – educativ.


