
 
Liceul Teoretic “Lucian Blaga” 

Sos. Pantelimon, nr. 335, Sector 

2, Bucureşti,  

Asigurarea securităţii şi 

siguranţei elevilor în perimetrul 

unităţilor şcolare 

 

Editia : 2012 

Revizuirea: 

2018 

Revizia 5 

Nr. exemplare 

Cod procedură: PO 06 Exemplar nr. 10 

 

  

Nr. 2895/07.09.2018 

Director, 

Prof. Mihael Mihalcea 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ  
Cod: PO 06 

Denumire: Asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor în perimetrul unităţilor şcolare 

Evidenţa modificărilor: 

Ediţia/ 

revizia 

Data Pag. cu 

modificări 

Modificat Verificat Aprobat 

Nume Semnătură Nume Semnătură Nume Semnătură 

1/0 14.11.2012 Elaborat 

iniţial 

Mihael 

Mihalcea 
 Iancu Ioana  Mihael 

Mihalcea 
 

2/1 15.09.2013 Modificat Mihael 
Mihalcea 

 Iancu Ioana  Mihael 
Mihalcea 

 

3/2 15.09.2014 Modificat Mihael 

Mihalcea 
 Iancu Ioana  Mihael 

Mihalcea 
 

4/3 14.09.2015 Modificat Mihael 
Mihalcea 

 Iancu Ioana  Mihael 
Mihalcea 

 

5/4 07.11.2016 Modificat Mihael 

Mihalcea 
 Iancu Ioana  Mihael 

Mihalcea 
 

6/5 01.09.2017 Modificat Mihael 
Mihalcea 

 Iancu Ioana  Mihael 
Mihalcea 

 

7/6 01.09.2018 Modificat Mihael 

Mihalcea 
 Iancu Ioana  Mihael 

Mihalcea 
 

 

Lista persoanelor la care se difuzează ediţia/revizia procedurii operaţionale 

 
Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 

Compar-

timent 

Funcţia Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnătura 

 

informare 1 conducere Director Mihalcea Mihael   

informare 2 conducere Director adjunct Iancu Ioana   

arhivare 3 execuţie Membru comisie Ghiţescu Alina   

informare 4 

electronic 

execuţie Membrii comisiei    

aplicare 4 

electronic 

execuţie Resursă umană din 

unitate (profesori, 

alte categorii) 

   

aplicare 4 

electronic 

execuţie Resursă umană din 

unitate (profesori, 

alte categorii) 

   

informare 4 

Electronic 

execuţie Secretar    

 

  



 
Liceul Teoretic “Lucian Blaga” 

Sos. Pantelimon, nr. 335, Sector 

2, Bucureşti,  

Asigurarea securităţii şi 

siguranţei elevilor în perimetrul 

unităţilor şcolare 

 

Editia : 2012 

Revizuirea: 

2018 

Revizia 5 

Nr. exemplare 

Cod procedură: PO 06 Exemplar nr. 10 

 

  

1. Introducere 

Procedura se aplică la nivelul unităţii de învăţământ Liceul Teoretic „Lucian Blaga” 

pentru asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor în perimetrul unităţii.  

2. Scopul procedurii 

Procedura este elaborată în scopul prezentării măsurilor/acţiunilor/obligaţiilor şi 

responsabilităţilor privind: 

→ reglementarea accesului persoanelor în unitatea de învăţământ; 

→ asigurarea pazei unităţii de învăţământ; 

→ asigurarea serviciului pe şcoală; 

3.  Definiţii, abrevieri 

3.1 Definiţii 

Procedură  operaţională – prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie 

urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu 

privire la aspectul procesual. 

Ediţie a unei proceduri - forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizie în cadrul unei proceduri – acţiunile de modificare, adăugare, suprimare a uneia 

sau mai multor componente ale unei proceduri operaţionale, acţiuni ce au fost aprobate şi 

difuzate. 

Perimetrul unităţii de învăţământ – orice spaţiu - incintă sau spaţiu exterior – în care se 

desfăşoară o activitate organizată de unitatea de învăţământ (educativă, sportivă, culturală, 

recreativă). 

3.2 Abrevieri 

MENCS – Ministerul Educaţiei Naşionale şi Cercetării Ştiinţifice 

ISMB – Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 

LTLB – Liceul Teoretic Lucian Blaga” 

4. Documente de referinţă 

Legea educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar 

(ROFUIP) aprobat prin OMENCS 5079/31.08.2016; 

Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” 



 
Liceul Teoretic “Lucian Blaga” 

Sos. Pantelimon, nr. 335, Sector 

2, Bucureşti,  

Asigurarea securităţii şi 

siguranţei elevilor în perimetrul 

unităţilor şcolare 

 

Editia : 2012 

Revizuirea: 

2018 

Revizia 5 

Nr. exemplare 

Cod procedură: PO 06 Exemplar nr. 10 

 

  

5. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor 

5.1 Principii şi reglementări 

5.1.1. Principiile generale care stau la baza asigurării securităţii şi siguranţei elevilor în 

perimetrul unităţii de învăţământ sunt: 

a) Principiul responsabilizării, potrivit căruia modelele şi regulile de comportament 

şi acţiune trebuie menţinute. 

b) Principiul prevenţiei, potrivit căruia măsurile şi acţiunile au ca scop 

preîntâmpinarea producerii de evenimente nedorite în raport cu securitatea şi siguranţa elevilor. 

c) Principiul asigurării competenţei, potrivit căruia în comisiile specifice vor fi 

numite numai persoanele care au abilităţile şi pregătirea necesară pentru identificarea şi 

evaluarea măsurilor şi activităţilor conexe acestui aspect. 

5.1.2. Responsabilităţi 

5.1.2.1. Responsabilităţi la nivelul conducerii unităţii de învăţământ: 

- Mihael Mihalcea – director; 

- Ioana Iancu – director adjunct 

- Ghiţescu Alina – membru CA 

5.1.2.2. Responsabilităţi la nivelul membrilor comisiilor specifice: 

Membrii comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar 

 

... 

5.1.2.3. Responsabilităţi la nivelul resursei umane din unitatea de învăţământ 

(defalcate pe categorii de personal) : 

- Cristea Iuliana – secretar şef 

- Florescu Francesca – funcţionar; 

- Iancu Ioana – responsabil serviciu pe şcoală profesori; 
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5.2. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor 

5.2.1. Reglementarea accesului persoanelor în unitatea de învăţământ: 

Activităţi / Etape Răspunde 

Mod   de 

desfăşurare / 

Termene 

Riscuri semnificative 

Accesul elevilor 
Agenţii de pază/ 

profesorul de serviciu 

Conform anexei 1 / 

permanent 

Elevii care uită 

carnetul/legitimaţia acasă 

sau nu au poza pe carnet 

Accesul cadrelor 

didactice şi al 

personalului 

administrativ 

Agenţii de pază/ 

profesorul de serviciu 

Conform anexei 1 / 

permanent 

Nerespectarea de către o 

parte a personalului 

nedidactic şi didactic 

auxiliar a dispoziţiilor 

Accesul părinţilor 
Agenţii de pază/ 

profesorul de serviciu 

Conform anexei 1 / 

permanent 

Nerespectarea de către 

uni părinţi a dispoziţiilor 

Accesul altor 

persoane 

Agenţii de pază/ 

profesorul de serviciu 

Conform anexei 1 / 

permanent 

Existenţa unor contracte de 

închiriere şi foarte multe persoane 

care participă la activităţile 

firmelor care au închiriat spaţiul 

Stabilirea graficului 

consultaţiilor cu 

părinţii 

Diriginţii/învăţătorii 
Conform anexei 2/ 

permanent 

Nerespectarea graficului 

de către unii părinţii 

Încheierea 

contractului cu 

firma de pază 

Directorul 

DGAPI 

Contract nr.   

Anual 
 

Realizarea planului 

de pază 

Directorul 

Firma de pază 
 

Nerespectarea unor 

prevederi din planul de 

pază de către unii agenţi 

ai firmei de pază 

Semnarea 

parteneriatului cu 

Poliţia; Comitetul 

de părinţi şi 

Primăria Sectorului 

2 

Directorul 

Agentul de 

proximitate 

Reprezentantul PS2 

Reprezentant Părinţi 

Parteneriat nr. 

Neimplicarea unor părţi 

semnatare în activitatea 

şcolii 

Realizarea pazei 

conform planului 

de pază şi a 

contractului 

Firma de pază 

Conform graficului  

realizat de firma de 

pază 

Unii agenţi ai firmei de 

pază nu îşi fac datoria 

 

  



 
Liceul Teoretic “Lucian Blaga” 

Sos. Pantelimon, nr. 335, Sector 

2, Bucureşti,  

Asigurarea securităţii şi 

siguranţei elevilor în perimetrul 

unităţilor şcolare 

 

Editia : 2012 

Revizuirea: 

2018 

Revizia 5 

Nr. exemplare 

Cod procedură: PO 06 Exemplar nr. 10 

 

  

5.2.3. Asigurarea serviciului pe şcoală; 

Activităţi / Etape Răspunde 

Mod   de 

desfăşurare / 

Termene 

Riscuri 

semnificative 

Realizarea graficului 

profesorilor de serviciu 
Iancu Ioana 

Conform anexei 3 / 

permanent 

 

Unele cadre didactice 

nu respectă graficul 

serviciul pe şcoală 

Desfăşurarea serviciului 

pe şcoală 

Profesorul de 

serviciu 

Conform anexei 11 

la regulament care 

conţine atribuţiile 

profesorului de 

serviciu 

Nerespectarea 

atribuţiilor de unele 

cadre didactice 

 

6. ANEXE 

 
Nr. 

anexa 

Denumirea 

anexei 

Elaborator 

1 Accesul elevilor, părinţilor şi a personalului Director 

2 Lista masinilor care au acces în unitate Adminstator/ director adjunct 

3 
Lista persoanelor fără legitimaţie care au acces în 

unitate 
Adminstator/ director adjunct 

4 Ecuson părinţi Învăţatori, diriginţi, director 

5 Lista elevilor întârziaţi Pază, director 

6 Model lista şedinţa cu părinţii Învăţatori, diriginţi, director 

7 Atribuţii profesor de serviciu Director 

8 Cerere de învoire Director 

9 Proces verbal prelucrare procedură Director 
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Anexa 1 la Procedura de acces în unitatea 

Extras din Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” 

Art. 27. 

(1) Accesul elevilor în unitate se face pe poarta principală, unde se află un punct de control 

al firmei de pază. 

(2)  Accesul elevilor va fi permis numai pe baza carnetului de elev/legitimaţie de acces vizat 

pe anul şcolar în curs, care obligatoriu trebuie să aibă poza elevului. 

(3) Elevii care nu au carnet de elev/legitimaţia de acces asupra lor, vor fi reţinuţi de către 

personalul de pază la intrare în unitate. Aceştia vor avea acces în unitate numai după ce sunt notaţi 

în registrul special al elevilor fără carnet/legitimaţie, de către profesorul de serviciu care le va 

atrage atenţia că la următoarea abatere vor fi sancţionaţi conform prezentului regulament (la două 

abateri se va scădea 1 punct la purtare). Profesorul de serviciu permite accesul elevilor fără 

carnet/legitimaţie numai după ce identifică elevul şi clasa din care face parte. Pentru identificarea 

elevilor fără carnet/legitimaţie, profesorul de serviciu poate să contacteze dirigintele clasei, 

directorul de serviciu, să consulte listele cu elevi care vor fi ataşate registrului special al elevilor 

fără carnet/legitimaţie. 

(4) Accesul elevilor se desfăşoară între orele 7.00-7.40 pentru elevii care încep cursurile la 

7.30. 

(5) Elevilor care încep cursurile la 8.30 li se va permite accesul în curtea şcolii începând cu 

ora 8.00 până la ora 8.40. Elevilor de la ciclul primar (clasa pregătitoare, I,II) vor avea acces în 

clădirea şcolii (corp B) începând  de la ora 8.00 până la ora 8.40. Aceşti elevi vor fi însoţiţi de 

părinţi până la intrarea în clădirea şcolii (corp B) pe baza legitimaţiei emise de şcoală. Părinţii nu 

au acces în clădirea şcolii. Învăţătorul are obligaţia să fie în clasă la ora 8.15 pentru a-şi primi 

elevii. Părinţii sunt rugaţi să sesizeze conducerea şcolii în situaţia în care învăţătorul nu se află în 

clasă la ora 8.15. 

Învăţătorii/ personalul de îngrijire se asigură ca începând cu ora 8.30 toţi părinţii părăsesc incinta 

şcolii. Pentru elevii de la clasele pregătitoare, clasa I şi a II-a care întârzie este permis accesul până 

la ora 8.30 fără părinţi, aceşti elevi fiind conduşi la sala de clasă de către personalul şcolii. 

(6) Elevilor claselor a XI-a şi a XII-a care încep programul la ora 8.30 li se va permite accesul 

în clădirea şcolii (corp A) numai între orele 8.20-8.40. 

(7) Uşile de la intrarea elevilor - corp A şi corp B, precum şi cea de la intrarea profesorilor 

corp B vor fi închise în timpul orelor. Responsabilitatea pentru accesul în clădirea şcolii revine 

personalului de pază al unităţii, profesorului de serviciu şi elevilor de serviciu.  

Cheia de la intrarea elevi - corp B va sta la responsabilul cu accesul din unitate (unul din paznicii 

şcolii desemnat de administratorul şcolii) care răspunde de liniştea în timpul orelor. Nerespectarea 

acestor prevederi va duce la sancţionarea disciplinară a responsabilului. 

Cheia din corpul A va sta la elevul de serviciu de la intrare elevi. 

(8) Accesul elevilor care încep cursurile la ora 12.30 este permis în curtea şcolii începând cu 

ora 12.00 şi până la ora 12.40. Accesul elevilor claselor V-VIII în clădirea şcolii (corp B) se va 

face pe la intrarea profesorilor începând cu ora 12.20 şi până la ora 12.40.  

Accesul elevilor claselor IX-X în clădirea şcolii - corp A se face pe la intrarea elevilor între orele 

12.20-12.40. 

(9) Elevii clasei pregătitoare vor ieşi pe la  ieşirea elevilor între orele 12.05-12.15. Elevii 

claselor I-IV vor ieşi pe la ieşirea elevilor între orele 12.15.-12.25. 

(10) Accesul părinţilor în curtea şcolii este interzis. Învăţătorii au obligaţia de a conduce 

elevii până la ieşirea din curtea unităţii şi de a se asigura că elevul este preluat de părinţi / bunici/ 

tutore/ fraţi mai mari. În cazul în care ultima oră la ciclu primar este susţinută de un profesor acesta 

preia obligaţia învăţătorului. 

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”        
Sos. Pantelimon, nr. 355, Sector 2, Bucureşti                                                            

Tel./fax. 0212551265 

E-mail: liceulteoreticlucianblaga@yahoo.ro   
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(11) Accesul elevilor întârziaţi în afara programului menţionat se va face doar după ce este 

anunţat profesorul de serviciu/ directorul de serviciu. Agenţii de pază vor permite accesul în unitate 

doar al elevului care are acceptul direcţiunii sau al profesorului de serviciu. Aceşti elevi vor fi 

trecuţi în registrul de evidenţă al vizitatorilor cu menţiunea întârziat. 

(12) Ieşirea elevilor în timpul programului sau în pauze este interzisă. Elevii pot ieşi din 

unitate doar la sfârşitul programului clasei sau în situaţii excepţionale pe baza unui bilet de învoire 

aprobat de directorul de serviciu. Biletul de învoire trebuie să aibă ştampila unităţii.  

(13) Biletele de învoire rămân la personalul de pază care la sfârşitul programului le predă la 

secretariat/ profesor de serviciu pentru a fi puse la dosarul diriginţilor din secretariat. Diriginţii vor 

prelua biletele de la dosar pentru a putea motiva absenţele şi le vor păstra la caietul dirigintelui. 

Art. 28. 

            (1) Accesul personalului didactic şi administrativ se face pe la intrarea principală pe baza 

legitimaţiei de serviciu conform programului de lucru. 

            (2) Accesul personalului didactic şi administrativ în perioada weekend-ului se face doar în 

baza unei aprobări speciale date de directorul unităţii. 

Art. 29. 

(1) Accesul în unitate al persoanelor străine (părinţi / reprezentanţi legali, rude, vizitatori) 

este permis numai pe la intrarea principală după ce sunt trecuţi în registrul pentru evidenţa 

accesului vizitatorilor în spaţiile unităţii de învăţământ. 

(2) Personalul de pază are obligaţia verificării identităţii acestora şi trecerea lor în Registrul 

pentru evidenta accesului vizitatorului in spaţiile unităţii de învăţământ  unde se vor menţiona: 

datele din BI/CI, ora intrării, motivul vizitei şi compartimentul/ persoana la care doreşte să meargă 

şi ora ieşirii. 

(3) Persoanele străine au acces la secretariat, administraţie, contabilitate, cabinet medical 

strict  în timpul programul cu publicul. Persoanele străine nu au acces în sălile de clasă, laboratoare, 

cancelarie, bibliotecă, holuri. În situaţii speciale, numai cu aprobarea directorului de serviciu 

persoanele străine au acces în sălile de clasă, laboratoare, cancelarie, bibliotecă, holuri. 

(3) BI/CI vor rămâne la personalul de pază pe toată durata vizitei urmând a fi recuperate la 

ieşire odată cu predarea ecusonului de vizitator. 

(4)  Persoanele care nu au BI/CI asupra lor nu au acces în unitate. 

(5)  Personalul de pază răspunde în orice moment de prezenţa oricărei persoane străine în 

incinta şcolii.  

(6) După înregistrarea datelor anterioar menţionate, personalul de pază înmânează ecusonul 

care atestă calitatea de invitat/vizitator. Vizitatorii au obligaţia de a purta ecusonul la vedere, pe 

toată perioada rămânerii în unitatea şcolară şi de a-l restitui la punctul de control, în momentul 

părăsirii acesteia.  

(7) Elevul de serviciu de la intrarea principală conduce persoana la locul stabilit pentru 

întâlniri.   

Art. 30.  

(1) Accesul părinţilor/reprezentanţilor legali în incinta Liceului Teoretic „Lucian Blaga” este 

permis în următoarele cazuri: 

a) la solicitarea învăţătorilor/ institutorilor/profesorilor diriginţi /profesorilor clasei 

/conducerii  unităţii; 

b) la şedinţele/ consultaţiile/lectoratele cu părinţii organizate de personalul unităţii; 

c) pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte 

situaţii şcolare care implică relaţia directă a părinţilor/ reprezentanţilor legali cu personalul 

secretariatului, al cabinetului medical sau cu învăţătorul/ profesorul diriginte/conducerea  unităţii; 

d) la întâlnirile solicitate de părinţi/reprezentanţi legali, programate de comun acord 

cu învăţătorii/ institutorii/profesorii diriginţi /profesorii clasei /conducerea unităţii; 

e) la diferite evenimente publice şi  activităţile şcolare/extracurriculare organizate în 

cadrul unităţii, la care sunt invitaţi să participe părinţii/reprezentanţii legali; 
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f) pentru sprijinirea deplasării elevilor din clasa pregătitoare şi din clasa I, în şi din sala 

de curs; 

g) Accesul părinţilor la şedinţele cu părinţii se face numai după ce au fost înregistraţi 

în Registrul pentru evidenta accesului vizitatorului în spaţiile unităţii de învăţământ. Pentru a evita 

agromeraţia, dirigintele/învăţătorul comunică la poartă lista elevilor clasei conform modelului din 

anexa 10, parte integrantă a prezentului regulament. Accesul părinţilor este permis începând cu 10 

minute înainte de ora anunţată. 

Art. 31.  

(1) Părinţii care vor să sesizeze un incident petrecut în unitate pot avea acces doar la 

directorul de serviciu, aceşti părinţi nu au acces în clasa în care se desfăşoară cursurile.  

(2) Alte persoane în afara reprezentanţilor autorităţilor publice au acces la directorul de  

serviciu doar în timpul programului de audienţe.  

(3) Accesul părinţilor şi a altor persoane în unitate în timpul desfăşurării orelor este interzis.  

(4) Părinţii au acces în unitate în timpul pauzelor doar dacă au aprobarea directorului de 

serviciu şi doar însoţit de profesorul diriginte (pentru rezolvarea unor situaţii excepţionale). 

(5)  Părinţii pot lua legătura cu diriginţii/învăţătorii în timpul programului afişat pentru 

consultaţii cu părinţii sau în cazuri excepţionale părinţii care doresc să vorbească cu dirigintele/ 

învăţătorul/ profesorul aşteaptă pauza în holul principal de la intrarea profesorilor. Elevul de 

serviciu pe şcoala anunţă profesorul/învăţătorul în cauza să coboare în pauză să discute cu părinţii 

respectivi. Discuţia va avea loc în spaţiul special amenajat la intrarea în şcoală (hol intrare corp 

A); 

(6) Vizitatorii au obligaţia să respecte reglementările interne ale unităţii de învăţământ 

referitoare la accesul în unitatea  de învăţământ şi să nu părăsească locul stabilit pentru întâlnirea 

cu persoanele din şcoală. Se interzice 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, de către organele abilitate, 

şi/sau la interzicerea ulterioară a accesului acesteia în şcoală. 

(7) Este interzis accesul în instituţie al  persoanelor turbulente sau a celor aflate sub influenţa 

băuturilor alcoolice, al celor având comportament agresiv, precum şi al celor care au intenţia vădită 

da a deranja ordinea şi liniştea în instituţia de învăţământ. 

(8) 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, precum şi stupefiante sau băuturi alcoolice. 

Art. 32.  

(1) Accesul persoanelor la Firma „TACSUM" care funcţionează într-un spaţiu închiriat din 

incinta liceului se va face doar pe baza unei liste cu persoane care au acces în unitate, aprobate de 

conducerea Liceului Teoretic „Lucian Blaga”.  

(2) Accesul persoanelor (profesori, elevi) la Liceul Teoretic „Victoria” care funcţionează 

într-un spaţiu închiriat din incinta şcolii se va face doar pe baza unei legitimaţii de acces din care 

să reiasă, numele şi prenumele, calitatea  (profesori, elevi) . Legitimaţiile vor avea semnătura 

directorului şi ştampila unităţii.  Conducerea unităţii va stabili modelul de legitimaţie şi va 

comunica aceasta conducerii Liceului Teoretic „Lucian Blaga”.  

(3) Conducerea Liceului Teoretic „Victoria” vor desemna zilnic un prof. de serviciu care va 

prelua de la intrare eventualele persoane care nu au legitimaţie.  

 (5)  Este interzis accesul persoanelor străine la cabinetul stomatologic din incinta şcolii. 

Părinţii elevilor liceului care doresc să ia legătura cu medicul stomatolog vor avea acces respectând 

prezenta procedură, doar dacă au acceptul directorului de serviciu. 

(6) Directorul adjunct împreună cu administratorul şcolii întocmesc lista personalului care 

are acces fără legitimaţie în incita şcolii (lista va conţine nume şi prenume şi seria şi numărul 

BI/CI). Personalul de pază poate solicita BI/CI pentru a confrunta cu lista primită. Persoanele care 

nu sunt trecute pe listă şi nu au legitimaţie nu au acces în unitate. Lista este actualizată permanent. 
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(7) Directorul adjunct împreună cu administratorul şcolii întocmesc lista cu personale care 

au acces cu maşina în incinta şcolii (lista va conţine nume, prenume, număr maşină şi calitatea în 

şcoală). În listă vor fi introduse şi maşinile persoanelor de la firmele care au închiriat spaţiu în 

incinta şcolii pe baza adresei unităţii respective. Este interzis accesul părinţilor cu maşina în incinta 

şcolii. 

(8) Accesul cu maşina a părinţilor care îşi aduc copiii la cursurile de dans organizate în 

incinta şcolii poate fi permis după ora 18.20, doar în baza unei liste prezentate de organizatorii 

cursului. Accesul maşinilor care nu se găsesc pe lista aprobată de directorul unităţii nu este permis. 

Orice listă prezentată personalului de pază care nu este aprobată de directorul unităţii nu va fi luată 

în consideraţie. 

(9) Persoanele care participă la alte activităţi desfăşurate în şcoală pot avea acces pe baza 

unei liste care să conţină  nume, prenume, numărul şi seria  BI/CI şi este aprobată de conducerea 

Liceului Teoretic „ Lucian Blaga”. 

 

Director, 

Prof. Mihael Mihalcea 



 
 

Anexa 2 la Procedura de acces în unitatea 

 

Aprobat director, 

Prof. Mihael Mihalcea 

 

Lista maşinilor care au acces în unitate 

Unitatea …………………………….. 
 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume 

Statut în 

unitate/firmă 
Număr maşină 
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Anexa 3 la Procedura de acces în unitatea 

 

Aprobat director, 

Prof. Mihael Mihalcea 

 

Lista persoanelor fără legitimaţie care au acces în 

unitate 
 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume Statut în unitate/firmă Serie şi număr BI/CI 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”        
Sos. Pantelimon, nr. 355, Sector 2, Bucureşti                                                            

Tel./fax. 0212551265 

E-mail: liceulteoreticlucianblaga@yahoo.ro   



Anexa 4 la Procedura de acces în unitatea 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 5 la Procedura de acces în unitatea 

Lista elevilor întârziaţi în data de ………………………………………… 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Clasa Ora la care a venit 

la şcoală 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    

46    
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Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Clasa Ora la care a venit 

la şcoală 

47    

48    

49    

50    

51    

52    

53    

54    

55    

56    

57    

58    

59    

60    

61    

62    

63    

64    

65    

66    

67    

68    

69    

70    

71    

72    

73    

74    

75    

76    

77    

78    

79    

80    

81    

82    

83    

84    

85    

86    

87    

88    

89    

90    

91    

92    

93    

94    

95    

96    

97    

98    

99    

100    

 



Anexa 6 la Procedura de acces în unitatea 

Listă elevi – pentru şedinţa cu părinţii 

Aprobat director, 

Şedinţă cu părinţii clasei ……………….. 

Data: ………………. 

Ora …………… 

Sala …………. 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume elev (se 

completează de către diriginte/învăţător) 
Nume şi prenume părinte prezent 
(se completează de către firma de pază) 

Seria şi număr CI/BI 

părinte prezent 

Semnătura 

părinte prezent 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

Diriginte/învăţător, 



Anexa 7 la Procedura de acces în unitatea 

Atribuţii profesori de serviciu 

 

(1) Învăţătorul/profesorul de serviciu va fi prezent în şcoală cu cel puţin 10 minute înainte de 

începerea cursurilor, asigurând instruirea elevilor de serviciu. 

(2) Învăţătorul/profesorul de serviciu trebuie: 

a) Să deschidă fişetul în care se află cataloagele (preluând cheia de la secretariat); 

b) Să verifice prezenţa elevilor de serviciu şi să le facă un scurt instructaj; 

c) Să completeze procesul verbal cu activitatea desfăşurată; 

d) Să verifice după ultima oră cataloagele şi să încuie fişetul (predând cheia la secretariat). 

(3) În timpul pauzelor învăţătorul/profesorul de serviciu va urmări ca elevii să aibă un 

comportament civilizat în clase, pe holuri şi la grupurile sanitare, în sectorul în care este repartizat 

conform graficului afişat în cancelarie şi la avizierul de la intrare. 

(4) În cazul pătrunderii în şcoală a unor persoane străine învăţătorul/profesorul de serviciu va lua 

măsurile necesare ca aceste persoane să părăsească şcoala, anunţând directorului şi agentului de pază. 

(5) Profesorul/învăţătorul de serviciu îi va atenţiona pe elevi la începutul orelor să intre în săli unde 

să aştepte în linişte sosirea profesorului. 

(6) În cazul în care este nevoit să părăsească serviciul învăţătorul/profesorul de serviciu va lăsa un 

înlocuitor. Părăsirea serviciului se va face numai în baza unei cereri aprobată de directorului de serviciu 

în care se va menţiona numele şi prenumele profesorului înlocuitor. 

(7) Profesorul/învăţătorul de serviciu va monitoriza înregistra (în registrul special – de la agenţii 

de pază) datele personale ale fiecărei persoane străine care intră în clădire. 

(8) Profesorul/învăţătorul de serviciu poate anunţa profesorul, directorul, sau alt angajat al şcolii 

când acesta este solicitat de o persoană străină, respectând desfăşurarea normală a orelor de curs 

(solicitanţii nu vor fi întrerupţi din ore). 

(9) Profesorul/învăţătorul de serviciu va supraveghea intrarea şi plecarea elevilor din şcoală. 

(10) Profesorul de serviciu permite accesul elevilor fără carnet numai după ce identifică elevul şi 

clasa din care face parte. Pentru identificarea elevilor fără carnet, profesorul de serviciu poate să 

contactează dirigintele clasei,directorul de serviciu sau să consulte listele cu elevii claselor. 

(11) Profesorul/învăţătorul de serviciu va sesiza dirigintele/învăţătorul clasei în sala căreia, sau 

poziţionarea pe hol în dreptul căreia se constată o deteriorare a bazei materiale (lambriuri, geam, uşă). 

(12) Profesorul/învăţătorul de serviciu consemnează în procesul verbal orele neefectuate şi 

motivul. Permite părăsirea şcolii, de către clasa întreagă la ultima oră, dacă învăţătorul/profesorul orei 

lipseşte, pe bază de proces verbal completat de către elevii clasei. 

(13) Profesorul/învăţătorul de serviciu asigură acoperirea orelor profesorilor care sunt în concediul 

medical sau în alte învoiri legale. 

(13) Profesorul/învăţătorul de serviciu vor semna şi în condica de prezenţă. 

(14) Profesorul/învăţătorul de serviciu secundar răspunde în primul rând de cataloage. În timpul 

orelor cheia de la fişetul cu cataloage fiind la profesorul de serviciu secundar. 

(15) Profesorul/învăţătorul de serviciu consemnează în procesul verbal elevii care sunt surprinsi 

fumând în incinta şcolii. 

(15) În timpul pauzelor profesorilor/învăţătorilor de serviciu nu vor sta în cancelarie, ci vor 

fi pe holuri între elevi sau în curtea şcolii. 

Director, 

Prof. Mihael Mihalcea 

 



Anexa 8 la Procedura de acces în unitatea 

Am luat legătura cu părinţii elevului/elevei            Aprobat 

Prof. de serviciu:               Director, 

Nume şi prenume ………………… 

Semnătură ………………….. 

DOMNULE DIRECTOR, 

Subsemnatul(a) ............................................................. elev (a)  în clasa ....................la 

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” , vă rog să-mi aprobaţi învoirea de la ora / orele de curs ......... 

..........………………………………………………………………………………….….…….., 

deoarece …................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Data,                                                                                         Semnătură elev, 

 

 

 

Domnului Director al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”  

 

 

 

 

Am luat legătura cu părinţii elevului/elevei     Aprobat 

Prof. de serviciu:               Director 

Nume şi prenume ………………… 

Semnătură ………………….. 

DOMNULE DIRECTOR, 

Subsemnatul(a) ............................................................. elev (a)  în clasa ....................la Liceul 

Teoretic „Lucian Blaga” , vă rog să-mi aprobaţi învoirea de la ora / orele de curs ......... 

..........………………………………………………………………………………….….…….., 

deoarece …................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

Data,                                                                                         Semnătură elev, 

Domnului Director al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” . 



 

Anexa 9 la Procedura de acces în unitatea 

Nr. ……………… 

În atenţia părinţilor 

 

Conform hotărârii Consiliului de Administraţie este interzis accesul părinţilor 

în sala de clasă. 

Hotărârea a fost luată în conformitate cu art. 173 alin. 7 din OMENCS 

5079/31.08.2016, privind aprobarea regulamentului  de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar: 

„Art. 173 (7) Părintele , tutorele  sau susţinătorul legal al 

elevului din învăţământ primar are obligaţia sa-l însoţească 

până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea 

orelor de curs să-l  preia.  În cazul în care părintele, tutorele sau 

susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate 

împuterniceşte o altă persoană.” 

 

 

 

DIRECTOR, 

MIHALCEA MIHAEL 
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Anexa 10 la Procedura de acces în unitatea 

 

Aprobat director, 

Prof. Mihael Mihalcea 

 

Lista părinţilor care au acces în curtea şcolii 

Clasa ............................................. 

Art. 173 alin. 7 din OMENCS 5079/31.08.2016, privind aprobarea regulamentului  de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar:  „Părintele , tutorele  sau 

susţinătorul legal al elevului din învăţământ primar are obligaţia sa-l însoţească până la intrarea în 

unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să-l  preia.  În cazul în care părintele, tutorele 

sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate împuterniceşte o altă persoană.” 

 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume elev 

Nume şi prenume 

mama 

Nume şi prenume 

tată 

Nume şi prenume altă 

persoană care poate 

însoţi copilul 
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