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PROCEDURA OPERA IONAL    

ACCESUL ELEVILOR I PERSONALULUI ÎN UNITATE 

 
COD: PO-CEAC-03-25 

Edi ia: II, Revizia: 2, Data: 23.09.2021 
 

 
1*. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea edi iei sau, dup  caz, a 
reviziei în cadrul edi iei procedurii documentate  

 

Nr 
crt 

Elemente privind 
responsabilii/ 
opera iunea 

 
Numele i prenumele 

 
Func ia 

 
Data 

 
Semn tura 

 1 2 3 4 5 
1.1 Elaborat Prof. Ocunschi Livia Membru CA 09.09.2021  
1.2 Verificat Prof. Vasilescu Roxana Dir. Adj 10.09.2021  
1.3 Aprobat Prof. Baraba  Virginica Director 23.09.2021  

 
2*. Situa ia edi iilor i a reviziilor în cadrul edi iilor procedurii 

 

Nr 
crt 

Edi ia sau, dup  
caz, revizia în 
cadrul edi iei 

 
Componenta 

revizuit  

 
Modalitatea reviziei 

Data de la care se aplic  
prevederile edi iei sau 

reviziei edi iei 
 1 2 3 4 

2.1 Edi ia I Edi ia ini ial  - 22.04.2011 

2.2 Edi ia I Revizia 1 3, 5 Conform legisla iei actualizate 05.11.2018 
2.3 Edi ia II Integral Conform Ordinului nr. 600/2018 13.09.2019 
2.4 Editia II Revizia 1 5 Conform Ordinului comun MEC/MS 

nr. 5.487/1.494/31.08.2020  
09.09.2020 

2.5 Editia II Revizia 2 3, 5 Conform Ordinului comun ME/MS nr. 
5196/1756/03.09.2021 

23.09.2021 

 
3*. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeaz  edi ia sau, dup  caz, revizia din cadrul 

edi iei procedurii 
 

Nr 
crt 

Scopul 
difuz rii 

Ex. 
nr. 

Departament Func ia Nume i prenume Data 
primirii 

 
Semn tura 

 1 2 3 4 5 6 7 
3.1 Eviden , 

Arhivare 
1 CEAC Secretar 

CEAC 
icu Mirela 24.09.2021  

3.2 Aplicare, 
Informare 

2 Management Director Baraba  Virginica 
 

24.09.2021  

3.3 Aplicare 
Informare 

3 SCIM Pre edinte Vasilescu Roxana 24.09.2021  

3.4 Aplicare, 
Informare 

electro
nic 

CP Cadre 
didactice 

 30.09.2021  
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1. Scopul procedurii 
Scopul prezentei proceduri este stabilirea metodologiei privind accesul elevilor i personalului 

în incinta colii.  
 

2. Domeniul de aplicare 
Prezenta procedur  se aplic  pentru elevii i personalul didactic i nedidactic al Liceului 

Tehnologic „Ion B nescu”.  
 

3. Documente de referin  
- Legea nr. 87/13.04.2006 privind asigurarea calit ii în educa ie 
- Legea educa iei na ionale, nr. 1/2011 
- Regulamentul de organizare i func ionare a unit ilor de înv mânt preuniversitar  
- Regulamentul intern de organizare i func ionare 
- Lege nr. 29 /2010 pentru modificarea i completarea Legii nr. 35/2007 privind cre terea siguran ei 
în unit ile de înv mânt. 
- Strategia MECI nr. 1409/2007, cu privire la reducerea fenomenului de violen  în unit ile de 
înv mânt. 
- Ordinul comun ME/MS nr. 5196/1756/03.09.2021 
- OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entit ilor publice 
- Instruc iunea MEN nr. 1/2018 din 16 mai 2018   
 
4. Defini ii i abrevieri 

4.1. Defini ii 
- Entitate public  - autoritate public , institu ie public , companie/societate na ional , regie 

autonom , societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorial  este ac ionar majoritar, cu 
personalitate juridic , care utilizeaz /administreaz  fonduri publice i/sau patrimoniu public 

- Departament - Direc ie General , Direc ie, Serviciu, Birou, Compartiment 
- Conduc torul departamentului (compartimentului) - director general, director, ef serviciu, ef 

birou, ef compartiment 
- Procedur  - prezentare, în scris, a pa ilor ce trebuie urma i, a metodelor de lucru stabilite i a 

regulilor de aplicare necesare îndeplinirii atribu iilor i sarcinilor, având în vedere asumarea 
responsabilit ilor 

- Procedur  de sistem (PS) - procedur  care descrie un proces sau o activitate ce se desf oar  la 
nivelul tuturor departamentelor din cadrul entit ii publice 

- Procedur  opera ional  (PO) - procedur  care descrie un proces sau o activitate ce se desf oar  
la nivelul unuia sau mai multor departamente din entitatea public . 

4.2. Abrevieri 
- EP - entitate public  
- CEAC - Comisia de evaluare i asigurarea calit ii 
- CA – Consiliul de Administra ie 
- RIOF – Regulament intern de organizare i func ionare 

 
5. Descrierea procedurii 

5.1 Informa ii generale 
Activitatea colar  a elevilor se desf oar  în intervalul orar 8-14 (15), pentru nivelul de 

înv mânt zi, respectiv 16,30-21,30 pentru înv mânt seral. Activit ile de consiliere i orientare, 
precum i cele extra colare se desf oar , de regul , în intervalul orar 14-15.  

Accesul elevilor în curtea colii se face doar pe intrarea principal . 
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Dup  intrarea elevilor în curtea colii i începerea cursurilor, por ile vor fi închise începând de 
la ora 8,10 pân  la terminarea cursurilor, cu excep ia pauzelor. 

Accesul elevilor în unitatea colar  este permis în conformitate cu RIOF, pe baza carnetului 
de elev vizat pe anul colar în curs i a legitima iei de elev vizate pe anul în curs. 

Pentru asigurarea securit ii i siguran ei elevilor, a personalului i a bunurilor aflate în 
dotarea colii, ca i pentru preîntâmpinarea unor acte de violen  în unitatea de înv mânt, activitatea 
în coal  este monitorizat  video permanent. 

Sistemul de monitorizare video este gestionat în conformitate cu prevederile Legii nr. 
129/2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protec ia persoanelor fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i 
privind libera circula ie a acestor date. 

Este interzis elevilor s  introduc  sau s  faciliteze introducerea în incinta colii a persoanelor 
str ine (prieteni, cuno tin e), indiferent de motiv. 

Accesul personalului în curtea colii se face doar pe intrarea principal .  
Accesul cu autoturismul personal în curtea colii este permis numai dup  comunicarea 

prealabil  a num rului de înmatriculare. 
 
5.2 Condi ii de acces specifice situa iei epidemiologice actuale 
Pentru evitarea aglomer rilor, accesul i fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în 

institu ia de înv mânt de c tre: agentul de paz , profesorii de serviciu, personal de îngrijire.  
Traseele pe care se face accesul în coal  se comunic  dirigin ilor pentru a fi aduse la 

cuno tin a elevilor. 
Distan area fizic  va fi men inut  la intrare folosind urm toarele mijloce: afi e, marcaje 

aplicate pe sol cu vopsea alb  pentru indicarea traseului de intrare/ie ire. 
 Intrarea/ie irea elevilor se va face prin mai multe u i de acces pentru a reduce fluxul de elevi 

astfel: 
- Corp cl dire liceu – intrare/ie ire principal i dou  intr ri/ie iri secundare;  
- Corp cl dire c min- intrare/ie ire principal i o intrare/ie ire secundar ;  
Pentru indicarea traseelor în scopul evit rii aglomer rilor de persoane, în coal  sunt 

amplasate indicatoare vizibile i u or de în eles (afi e, s ge i etc.). 
ile de acces (por i, u i) vor fi men inute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita 

punctele de contact. 
 

6. Responsabilit i 
6.1 Conducerea colii: 
- Întocme te, cu sprijinul de specialitate al organelor de poli ie/jandarmerie, planul de paz  al colii 
- Stabileste atributiile profesorilor de serviciu si ale celorlalte persoane din unitate in legatura cu 
supravegherea accesului elevilor i relatiile cu personalul de paza pentru preîntâmpinarea si 
semnalarea oricarui caz de patrundere ilicita in incinta scolii; 
- Stabileste orarul scolar, precum si regulile de acces si comportare in scoala si le afiseaza la intrare 
- Organizeaza instruirea cadrelor didactice si a personalului tehnico-administrativ pentru 
cunoasterea si aplicarea prevederilor din prezenta procedura 
- Informeaza elevii si parintii/reprezentantii legali ai acestora despre reglementarile interne 
referitoare la accesul in unitatea de invatamant; 
- Informeaza, in regim de urgenta, organele de politie/jandarmi si ISJ asupra producerii unor 
evenimente de natura sa afecteze ordinea publica, precum si asupra prezentei nejustificate a unor 
persoane in scoala sau in imediata apropiere a acesteia; 
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- Asigura confectionarea si vizeaza anual valabilitatea legitima iilor/carnetelor de elev, aplicand 
stampila institutiei in dreptul perioadei corespunzatoare inscrise in acest act. 
 
6.2 Personalul didactic i nedidactic 
- Se informeaz  asupra condi iilor de acces în coal i le respect  
- Îndrum /supravegheaz  traseul elevilor în incinta colii 
- Informeaza elevii si parintii/reprezentantii legali ai acestora despre reglement rile interne 
referitoare la accesul in unitatea de invatamant; 
- Informeaza, in regim de urgenta, conducerea colii asupra producerii unor evenimente de natura sa 
afecteze ordinea publica, precum si asupra prezentei nejustificate a unor persoane in scoala sau in 
imediata apropiere a acesteia 
 
6.3 Elevii 
- Se informeaz  asupra condi iilor de acces în coal i le respect  
- Respect  traseul comunicat i normele de conduit  în incinta colii 
- Informeaza, in regim de urgenta, conducerea colii asupra producerii unor evenimente de natura sa 
afecteze ordinea publica, precum si asupra prezentei nejustificate a unor persoane in scoala sau in 
imediata apropiere a acesteia 
 
7. Formular eviden  modific ri 
       
Nr. 
crt. 

Edi ia Data edi iei Revizia Data reviziei Nr. 
pag. 

Descriere modificare 
Semn tura 

conduc torului 
departamentului 

1 I 22.04.2011 0 22.04.2011 7   

2 I 22.04.2011 1 05.11.2018 7 Conform legisla iei actualizate  

3 II 13.09.2019 0 13.09.2019 7 Conform Ordinului nr. 600/2018  

4 II 13.09.2019 1 09.09.2020 7 Conform Ordinului comun MEC/MS 
nr. 5.487/1.494/31.08.2020 

 

5 II 13.09.2019 2 23.09.2021 5 Conform Ordinului comun ME/MS 
nr. 5196/1756/03.09.2021 

 

 
8. Formular analiz  procedur  

 
Nr.  
crt. 

Compartiment Nume i prenume 
conduc tor 

compartiment   

Înlocuitor de 
drept sau 
delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semn tura Data Observa ii Semn
tura  

Data 

1 SCIM Vasilescu Roxana   10.09.2021    

 
9. Lista de difuzare a procedurii 

 
Nr. 
ex. 

 
Compartiment 

 
Nume i prenume 

 
Data primirii 

 
Semn tura 

Data 
retragerii 

Data intr rii 
în vigoare a 
procedurii 

Semn tura 

1. CEAC icu Mirela 23.09.2021     
2 Management Baraba  Virginica 23.09.2021     
3 SCIM Vasilescu Roxana 23.09.2021     
4 CP electronic 30.09.2021     
10. Anexe/Formulare 

- Schema marcaje curte pentru accesul de pe terenul de sport 
- Circuite interior – scheme marcaje 
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11. Cuprins 
 
Nr. crt Sec iunea Pag. 
1 

Scopul procedurii  
2 

2 Domeniul de aplicare  2 

3 
Documente de referin   

2 

4 
Defini ii i abrevieri  

2 

5 Descrierea procedurii 2 

6 Responsabilit i 3 

7 
Formular eviden  modific ri  

4 

8 
Formular analiz  procedur   

4 

9 Lista de difuzare a procedurii 4 

10 
Anexe/Formulare  

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


