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1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA 
EDIŢIEI/ REVIZIEI 
Ediţia/ 
Revizi

a 

Operaţiune
a Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Ediţia 1 

Elaborat Luminiţa BURLUI 
Membru Comisia 
elab. proceduri 

 

Noiembrie 
2013  

Verificat Steluţa ASANDEI Responsabil 
CEAC 

Noiembrie  
2013  

Aprobat Raluca Mariana CIUDIN Director 
 28.11.2013  
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2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR 
Ediţia/ Revizia Componenta revizuită Data aplicării 

Ediţia 1 Procedură completă 02.12.2013 

 
3. LISTA DE DIFUZARE  
 

 Scopul 
difuzării 

Ex. 
nr. 

Compar- 
timent Funcţia Nume şi 

prenume 
Data 

primirii Semnătura 

3.
1 Aplicare 1 

Toate 
compartimentel

e 

Personal didactic, 
didactic auxiliar și 

nedidactic 
 29.11.2013  

3.
2 

Informare 2 Toate 
compartimentel

e 

Personal didactic, 
didactic auxiliar și 

nedidactic 
 

29.11.2013  

3.
3 

Evidenţă 3 Administraţie    permanent  

3.
4 

Arhivare 4 Secretariat Secretară Gheorghiţa 
Daniela 

NISTOREASA 
 

 

 
1. SCOPUL PROCEDURII 
 
Procedura vizeaza modul de accces în perimetrul şcolii, pentru prevenirea unor situaţii care 

periclitează desfăţurarea în condiţii de siguranţă a procesului instructiv-educativ din şcoală. 
 

2. OBIECTUL  
Procedura se aplică pentru fiecare activitate desfăşurată în perimetrul şcolii:   
-  la identificarea persoanelor participante  la  activitate; 
 

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI  
Activitate – una din activitatile desfaşurate în perimetrul şcolii,  descrisă prin denumire,  loc de 
desfăşurare, cadru legal, orar de desfăşurare, lista de personal; 
Poarta  -  punctul de intrare în perimetrul şcolii;  
Gardul  -  împrejmuirea perimetrului şcolii, inclusiv delimitarile din interior, de la colţul clădirii  la 
gardul periferic; 
Profesor de serviciu pe şcoală – este profesorul care urmăreşte respectarea prevederilor 
regulamentare  de către elevi; 
Îngrijitor -  personalul care urmăreşte  păstrarea curaţeniei şi a mobilierului şcolar din clase, pe 
durata pauzei;   
 

4. DOCUMENTE DE REFERINTA 
Legea învăţământului nr. 1/2011, completările ulterioare;  
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de  învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin Ordinul M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005; 
Legea nr.35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;  
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LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei 

Regulamentul de ordine  interioară al şcolii 
 

5. RESPONSABILITĂŢILE 
 

1. Conducerea şcolii are următoarele obligaţii şi responsabilităţi: 
a) întocmeşte, cu sprijinul de specialitate al organelor de poliţie planul de pază al şcolii care 
cuprinde reguli concrete privind accesul, paza şi circulaţia în interiorul şcolii; 
b) stabileşte atribuţiile profesorilor de serviciu şi a celorlalte cadre didactice în legătură cu 
supravegherea elevilor şi însoţirea persoanelor străine, menţinerea ordinii şi disciplinei pe 
timpul desfăşurării programului pentru preîntâmpinarea şi semnalarea oricărui caz de 
pătrundere ilicită în incinta şcolii; 
c) stabileşte orarul şcolar, programul de audienţe şi regulile de acces şi comportare în 
şcoală şi le afişează la afişier; 
d) informează elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora despre accesul în unitatea de 
învăţământ; 
f) informează, în regim de urgenţă, organele de poliţie şi inspectoratul şcolar asupra 
producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum şi asupra 
prezenţei nejustificate a unor persoane în şcoală; 
g) asigură confecţionarea şi păstrarea ecusoanelor. 

2. Cadrele didactice (prof. de serviciu) au următoarele obligaţii şi responsabilităţi: 
a) să cunoască şi să respecte îndatoririle ce le revin, în calitate de profesori de serviciu; 
b) să informeze, în regim de urgenţă, conducerea unităţii de învăţământ şi organele de 
poliţie asupra producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum şi 
asupra prezenţei nejustificate a unor persoane în incinta şcolii sau în imediata apropiere a 
acesteia. În cazul unor incidente grave sau al unor situaţii care pot conduce la acte grave 
de violenţă sau la incidente care pot pune în pericol siguranţa elevilor sau a personalului, 
vor fi informate cu prioritate organele de poliţie; 
c) conducerea şcolii şi cadrele didactice vor organiza şi realiza instruirea elevilor şi a 
părinţilor pentru cunoaşterea şi aplicarea prevederilor ROI şi a prezentei proceduri 
 

     CONŢINUTUL PROCEDURII 
1. Accesul cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar și nedidactic şi a altor 
persoane se face pe la intrare profesori. Accesul  elevilor a părinţilor/tutorilor elevilor se va 
face doar pe la intrarea elevilor. 
2. Elevii pot intra în unitatea școlară numai dacă prezintă ecusonul. Elevii care nu poartă 
ecuson sunt reţinuţi la intrare de către elevul de serviciu. Accesul acestora în școală se face 
numai după ce profesorul de serviciu/elevul de serviciu a notat numele acestora, clasa din 
care face parte și numele dirigintelui într-un registru special. 
3. Ieșirea elevilor din perimetrul școlii în timpul programului sau în pauze este 
strict interzisă, cu excepția situațiilor speciale, cazuri în care, elevii au obținut 
un bilet de voie de la diriginte/profesorul de serviciu. 
4. Accesul cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar și nedidactic se face pe baza 
legitimației de serviciu.  
5. Toate persoanele din afara unităţii care intră în şcoală vor fi legitimate de elevul de 
serviciu care înregistrează datele din B.I/C.I (numele, prenumele, seria şi nr. B.I./C.I.) în 
REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA ACCESULUI VIZITATORILOR în şcoală ora intrării, motivul 
vizitei și compartimentul/persoana la care dorește să meargă. 
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6. Personalul de monitorizare și control cum ar fi: inspectori școlari, inspectori de 
specialitate, inspectori generali, ministru, etc., se legitimează, se consemnează în registru. 
7. Elevul de serviciu va conduce vizitatorul până la locul stabilit de conducerea unităţii de 
învăţământ pentru întâlnirea personalului unităţii de învăţământ cu terţi şi anunţă persoana 
cu care vizitatorul solicită întâlnirea. 
8. Vizitatorii au obligaţia să nu părăsească locul stabilit pentru întâlnirea cu persoanele din 
şcoală. Este interzis accesul vizitatorilor în alte spaţii decât cele stabilite, fără acordul 
conducerii unităţii de învăţământ. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la 
evacuarea din perimetrul unităţii de învăţământ a persoanei respective şi  interzicerea 
ulterioară a accesului acesteia în şcoală. 
10. La părăsirea şcolii, elevul de serviciu completează în registru ora ieşirii din unitatea 
şcolară. 
11. Accesul părinţilor/reprezentanţilor legali în şcoală este permisă în următoarele cazuri: 
a. la solicitarea cadrelor didactice; 
b. la şedinţele/lectoratele cu părinţii organizate de cadrele didactice; 
c. pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte situaţii  
şcolare care implică relaţia directă a părinţilor/ reprezentanţilor legali cu secretarul sau 
cadrele didactice; 
d. la întâlnirile solicitate de părinţi/reprezentanţi legali, programate de comun acord cu 
cadrele didactice; 
e. la diferite evenimente publice şi activităţi şcolare/extracurriculare organizate în cadrul 

şcolii; 
f. pentru sprijinirea deplasării copiilor din învăţământul preşcolar, respectiv a elevilor din 

clasa pregătitoare şi din clasa I, în/din sala de curs; 
12. Locul în care părinţii/reprezentanţii legali pot aştepta ieşirea copiilor de la cursuri sau 

până la care îi pot conduce la cursuri este intrarea/ieșirea elevilor; 
13. În cazul în care persoanele străine pătrund în școală fără a se legitima și a fi 

înregistrate în registrul de la intrare, elevul de serviciu va anunța directorul/ profesorul de serviciu. 
În cazul în care se produce un eveniment ce afectează ordinea publică siguranța elevilor în spatiul 
școlar directoru/profesorul de serviciu solicită intervenția poliției prin apel la 112 și aplicarea 
prevederilor legii nr. 61 privind interzicerea accesului persoanelor străine în instituțiile publice. 

14. Este interzis accesul în şcoală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a 
celor turbulente, a celor ce au un comportament agresiv, precum şi a celor care au intenţia vădită 
de a deranja ordinea şi liniştea din şcoală. 

15. Se interzice intrarea vizitatorilor însoţiţi de câini sau care au asupra lor arme sau 
obiecte contondente, substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor 
inflamabile, publicaţii având caracter obscen sau instigator, stupefiante sau băuturi alcoolice. 
 

Elevii din ciclul primar îşi desfăşoară programul între orele 8- 12, iar cei din ciclul 
gimnazial îşi desfăşoară programul între orele 8-14, însă microbuzul şcolar aduce o parte din 
elevi de la ora 7.15. 

Semnul distinctiv al elevului  este ecusonul.  Elevul  va trebui să se legitimeze cu 
carnetul de elev, pe care este obligat să-l aibă atunci când vine la şcoală.  Elevii  sunt legitimaţi 
elev de serviciu/ profesor de serviciu la prima ora. 

Personalul şcolii  (didactic, didactic auxiliar si nedidactic) îşi desfăşoara activitatea de la 
7 la 14.  

Personalul şcolii se identifică pe baza ecusonului. 
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Lista de difuzare 

       
Nr. 
crt. Destinatar document Data 

difuzării 
Semnătura de luare 

la cunoştinţă 
1.  Agavriloaie Liliana 29. 11. 2013  
2.  Asandei Steluţa 29. 11. 2013  
3.  Barabulă Vasile 29. 11. 2013  
4.  Barabulă Mariana 29. 11. 2013  
5.  Burlui Luminiţa 29. 11. 2013  
6.  Ciudin Raluca-Mariana 29. 11. 2013  
7.  Florea Elena 29. 11. 2013  
8.  Grosu Ecaterina 29. 11. 2013  
9.  Mărisac Mioara 29. 11. 2013  
10.  Moisei Lucian Mihail 29. 11. 2013  
11.  Perju Camelia 29. 11. 2013  
12.  Pichiu Cristina Maria 29. 11. 2013  
13.  Sâsâiac Valentin 29. 11. 2013  
14.  Sava Maria 29. 11. 2013  
15.  Şeremet Adrian 29. 11. 2013  

 


