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PROCEDURĂ 

PENTRU ACCESUL ÎN INCINTA ȘCOLII 
COD PG 125 

Procedura operationalâ ” PENTRU ACCESUL ÎN INCINTA SCOLII” 

corespunde clauzei 4.2 din-SR EN ISO 9001: 2000, aies ca 

model de referințâ pentru implementarea sistemului de management al calitâtii în LICEULUI 

TEHNOLOGIC, COM.BĂLȚEȘTI 

 

 

 
  1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei/ reviziei 

Ediţia/  

Revizia 
Operaţiunea Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Ediţia 1 

Elaborat Carpan Gabi 
Coordonator  

CEAC 

21 Mai 

2018 
 

Verificat 
Alexandrescu Mircea Director adjunct 22 Mai 

2018 
 

Aprobat Bodeanu Claudia 
Director 22 Mai 

2018 
 

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor 

Ediţia/ Revizia Componenta revizuită Data aplicării 

Ediţia 1 Procedură completă 22.05.2018 
 

3. Lista de difuzare 

 Scopul  

difuzării 

Ex.  

nr. 

Compar-  

timent 
Funcţia Nume şi prenume 

Data  

primirii 
Semnătura 

1 Informare 1 Didactic     
   

2 
Aplicare 2 Didactic Şefi Cf. Listei de   

   compartimente difuzare   

3 Evidenţă 
3      

      

4 
Arhivare 4      
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- Registrul pentru evidența accesului vizitatorilor în spațiul unității de învățământ -Model Bilet de 

voie ANEXA 1, 

- Registru evidență bilete de voie 

- Regjstru procese verbale profesorii de serviciu 

- Extras din procedura privind accesul in LT.Bț pentru elevi, cadre didactice, personal didactic 

auxiliar, personal nedidactic și persoane straine - afișat - ANEXA 2 
 

 4.Scopul procedurii operaționale 
4.1Stabilește modul de acces al persoanelor in incinta LICEULUI TEHNOLOGIC, COM. 

BĂLȚEȘTI  având în vedere respectarea cadrului legal in vigoare și prevenirea unor situații care 

afecteaza negativ desfașurarea in condiții de siguranță a procesului instructiv- educativ din liceu. 

4.2.Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activitățìi menționate la 

punctul 4.1.; 
4.3.Asigură continuitatea activitățìi de la pct 4.1., inclusiv in condiții de fluctuațìe a personalului; 
4.4.Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate in acțiuni de auditare și/sau control, iar pe 

director, in luarea deciziei; 

5.Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 

2.1 .Prezenta procedură se aplica tuturor elevi, personalului didactic, personalului didactic 

auxiliar, personalului nedidactic din LICEULUI TEHNOLOGIC, COM. BĂLȚEȘTI, precum și 

părinților/reprezentanților legali ai elevilor sau altor persoane care solicită intrarea in unitatea de 

invățământ, atât ìn timpul orelor de program, cât și ìn afara lor. 

2.2. La procedură participă toate departamentele și compartimentele interesate. 

6.Documente de referință aplicabile activității procedurale 

6.1.Reglementări internaționale 

6.2.Legislație primară: 

- Legea învàtamântului nr. 1/2011; 
-         O.M.E.C.T. nr. 1409/2007 privind strategia M.E.C.T. cu privire la reducerea 

fenomenului de violenta ìn unitățile de mvățâmânt preuniversitar; 
- Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței ìn unitățile de învățământ; 
- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvenului nr. 

75/2005 privind asigurarea calității educației. 

6.3.Legislație secundară: 
- Regulamentul de organizare și funcționare al unităților de învățământ preuniversitar, 

aprobat prin Ordinul M.Ed.C. nr. 5079/2016 §i Ordinul M.E.N.3027/2018 pentru modificarea și 
completarea Ordinului M.Ed.C. nr. 5079/2016. 

6.4.Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitâtü publice: 

- Regulament de ordine interioară , conține prevederi privind organizarea și funcționare a 
LICEULUI TEHNOLOGIC, COM. BĂLȚEȘTI , ìn conformitate cu Constituția României, 
Legea Prahova, discutat ìn Consiliului de administrație din data de 04.10.2017. 

 
7. Definiția și prescurtări ale termenilor utilizați în procedura operațională4.1. Definiții ale 

termenilor 
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7.1.Definiții ale termenilor 

Nr. 

Crt. 

Termenul Definitia si/sau daca evste cazul, actul care definiste 

termenul 
1. Procedura 

operațională 

Prezentarea formalízate, in scris, a tututor pasilor ce trebuie 

urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat 

in vederea realizarii activitatii, cu privire la aspectul procesuaí 

2. 
Editie a unei proceduri 

operaționale 

Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri 

operationale, aprobată și difuzată 

3. Revizia in cadrul unei ediții 
Actiunile de modificare, adăugare, suprimare sau áltele 

asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale 

unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost 

aprobate și difuzate 

 

 

7.2.Abrevieri ale termenilor 

 

Nr. 

Crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operationala 

2. LT.Bț LICEULUI TEHNOLOGIC, COM. BĂLȚEȘTI 

3. CA Consiliul de Administartie 

4. ROI Regulamentul de ordine interioará 

5. E Elaborare 

6. V Verificare 

7. A Aprobare 

8. Ap. Aplicare 

9. Ah. Arhivare 

 
 

 
 

8.Descrierea procedura operaționale 
8.2.Generalități: 
 
- Accesul în școală este permis numai pe baza legitimației de elev sau a carnetului de elev, 
vizate la ìnceputul fiecarui an scolar, și numai pe la intrarea elevilor; 
-Elevii vor pàtrunde în școala doar la inceputul cursurilor. Este interzisà pàràsirea școlii in timpul 
programului ; 
-Ieșirea elevilor din școalà în timpul programului sau în pauze este strici interzisà, cu excepția 
situațiilor speciale, cazuri în care, elevii vor putea ieși numai dupà ce au obținut de la profesorul 
de serviciu un bilet de voie; profesorul va trece ìntr-un registru special motivul învoirii, iar elevul 
predă biletul la agentul de pazà; 

-Dacá dupa 15 minute de la inceperea orei profesorul nu a intrat in sala, șeful clasei va anunța 

profesorul de serviciu sau directoral, pentru rezolvarea situatici create ; 

-Circulatia elevilor in școalà este permisă numai pe la intrarea elevilor. Este interzis accesul 

elevilor pe intrarea destinată profesorilor. Orice problema va fi rezolvatà cu sprijinul profesorului 

sau elevului de serviciu ; 

- Accesul la serviciul secretariat este permis numai in timpul programului afișat ; 

- Pentru asigurarea securității și siguranței elevilor, a personaluíui și a bunurilor aflate in dotarea 
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școlii, cât și pentru preântâmpinarea violențelor în unitatea de ìnvàțământ, activitatea în școalà va 

fi monitorizatà video permanent; 

- Personalul de pazà este obligat să cunoască și să respecte obligațiile ce ìi revin, fiind direct 

ràspunzàtor pentru paza și integritatea școlii, a bunurilor și valorilor încredințate, precum și 

pentru asigurarea ordinii și securității persoanelor în incinta unității de invățământ; 

- Părinții și persoanele stràine se legitimeazà cu actul de identitate; 

- Accesul persoanelor stràine se va face doar pe la intrarea elevilor; 

- Toate persoanele din afara unități care intră ìn școală vor fi legitímate de agentul de pază care 

inregistreazà datele din B.I/C.I in registrai special de intrare-ieșire in/din unitate, ora intrării, 

motivul vizitei și compartimentul/persoana la care dorește să meargà; 

- Personalul de pazà ràspunde în orice moment de prezența oricàrei persoane stràine in incinta 

școlii; 

- Persoanele stràine se legitimezà in incinta școlii cu ecusonul “vizitator”; 

- Personalul de monitorizare și control cum ar fi: inspectori scolari, inspectori de specialitate, 

inspectori generali, ministru, etc., se legitimeazà, se consemneazà în registru, și nu primesc 

legitimare de vizitatori; 

-La păràsirea școlii, ìn același registru agentul de pazà completeazà data ieșirii din unitatea 

școlarà, dupà ce a inapoiat ecusonul de vizitator; 
A 

- In cazul ìn care persoanele stràine pàtrund ìn școalà refuză sà se legitimeze și să fíe 

ìnregistrate in registrai de intràri-ieșiri, directorul unitàții/profesorul de serviciu va solicita 

intervenția poliței și aplicarea prevederilor legii nr.61/1991 privind interzicerea accesului 

persoanelor stràine ìn instituțiile publice; 

- Este interzis accesul ìn școalà al persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a 

celor turbulente. 

7.2.Documente utilizate : 

- Registrul pentru evidența accesului vizitatorilor în spațiul unității de învățământ; 
- Tabelele cu persoanele și grupurile care au acces in unitate in afara orelor de program. 

 

7.3.. Resurse necesare : 

7.3.1.Rcsurse materiale: 

- alarma sonoră din clàdirea școlii; 
- mesele și scaunele elevilor de serviciu pe școală; 

- calculator și imprimantă pentru realizarea documentelor. 

7.3.2. Resurse umane: 

- agentul de pazà și profesorii de serviciu pe școalà, dirigintii, directorul. 

 

5.4.Modul de lucru 

Perioada din zi Activitatea Responsabilitati 

Orele 

07:00-07:30 

12:45-13:00 

- Este permisà intrarea elevilor și 

a personalului in liceu, in urma 

legitimării acestora de către 

agentul de pazà; 

- Accesul elevilor in liceu se 

face numai prin intrarea elevilor; 

- Accesul cu autovehicule al 

părinților este interzis intre orele 

Agent de pază și profesorii de 

serviciu 
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07:00-08:00; autovehicule le pot 

lì parente temporar in parcarea 

L.T.Bț; 

- Accesul elevilor in școală se 

face doar pe baza 

legitimației/carnetului de elev; 

elevii care nu vor avea la ei 

carnetul vor fi consemnati întrun 

registru. 

6:50-17:30 

- Accesul in liceu ìn afara orelor 

de program este permis doar pe 

bază de tabel, dupà legitimarea 

de către agentul de pazà și 

paznicul L.T.Bț; 

- Pentru accesul elevilor și al 

personalului in școală în afara 

orelor de program se vor 

parcurge urmatoarele etape: 

1 ) Persoana sau persoanele in 

cauză vor depune la secretariat o 

cerere adresatà conducerii 

liceului prin care solicită accesul 

m școală în afara orelor de 

program; în cerere se vor 

menționa pe rioada, locația (sala 

de clasà, laboratorul 

cabinetul, sala de sport etc.) și 

scopul accesului ìn LT.Bț, dupà 

aprobarea în CA al unității. 

2) Dacă cererea va fi aprobatà de 

directorul liceului, acesta va 

actualiza tabelele cu persoanele 

care au acces în școală în altea 

orelor de program și va înmâna 

tabelele respective agentului de 

pazà și paznicului L.T.Bț. 

Directorul școlii 

Orele : 17:40-06:30 - Toate intràrile in liceu vor fi  

încuiate. 

Administratorul și personalul 

nedidactic 

 

   

Orele 

7,00-17,30 

 

 

Accesul tuturor persoanelor este permis 
numai pe la intrarea elevilor 

Profesor de serviciu/ 

personal nedidactic 
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8.Responsabilități și răspunderi in derularea activității 

a. Conducerea liceului: 

- intocmeste, cu sprijinul de specialitate al organelor de politie/jandarmerie, planul 

de pază al liceului prin care se stabilesc reguli concrete privind accesul, paza și circulația in 

interiorul obiectivului; 

-        stabileste atribuțile profesorilor de serviciu și a celorlalte persoane din unitatea de 

invățământ în legatură cu supravegherea elevilor si insotirea, după caz, a persoanelor străine, 

menținerea ordinii si disciplinei pe timpul desfășurării programului de invățământ, relațiile cu 

personalul de pază pentru preântâmpinarea și semnalarea oricărui caz de pătrundere ilícită în 

incintă școlii; 

- stabileste orarul școlar, programul de audiențe, precum și regulile de acces și 

comportare in liceu șì le afisează la punctul de control; 

- organizeaza iustruirea cadrelor didactice și a personalului administrativ pentru 

cunoașterea și aplicarea prevederilor procedurii interne; 

- informeaza elevii și părinții/reprezentanții legali ai acestora despre reglementările 

interne referítoare la accesul in liceu; 

- informează, in regim de urgență, organele de politie sau jandarmi și inspectoratul 

școlar asupra producerìi unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum și asupra 

prezenței nejustificate a unor persoane in liceu sau in imediata apropiere a acesteia; 

- asigură confecționarea și păstrarea ecusoanelor si vizeaza anual valabilitatea celor 

aflate in uz, aplicând ștampila instituției în dreptul perioadei corespunzatoare inscrise în acest act 

b. Cadrele didactice: 

- trebuie să cunoască și să respecte indatoririle ce le revin in calitate de profesori de 

serviciu; 

- trebuie sa informeze in regim de urgență, conducerea liceului si/sau organele de 

politie/jandarmerie asupra producerìi unor evenimente de natura sa afecteze ordinea publica, 

precum si asupra prezentei nejustifìcate a unor persoane in incinta liceului sau in imediata 

apropiere a acesteia. In cazul unor incidente grave sau al unor situatii care pot conduce la acte 

grave de violenta sau la incidente care pot pune in perieoi siguranta elevilor sau a personalului, 

vor fi informate cu prioritate organele de politie/jandarmerie; 

- conducerea liceului, profesorii diriginti, vor organiza și realiza instruirea elevilor și a 

părinților pentru cunoașterea și aplicarea prevederiìor regulamentului intern și a procedurilor care 

reglementează prezența și comportamentul acestora in unitatea de invățământ. 

9.Anexe, inregistrări, arhivări 
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