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       I.Dispoziţii generale 
 
1.Asigurarea securităţii ṣi a siguranţei elevilor ṣi preṣcolarilor din unitatea noastră de învăţământ , în perimetrul  ei, 

definit ca orice spaţiu de incintă sau în afara ei, în care se desfăṣoară  o activitate organizată de ṣcoală/grădiniţă( 

educativă,sportivă, culturală, recreativă) constituie o responsabilitate esenţială a conducerii unităţii de învăţământ, 
 
2.Aceeaṣi responsabilitate revine, în funcţie de situaţia concretă , coordonatorilor/responsabililor  de structuri, 

consilierului educativ, comisiei  de prevenire ṣi  reducere  a violenţei si a faptelor de coruptie  în mediu ṣcolar si promovare a 
interculturalitatii, cadrului didactic care organizează ṣi desfăṣoară activitatea respectivă, profesorilor/cadrelor didactice de 

serviciu. 
 
     II. Asigurarea pazei unităţii de învăţământ 
 
1.În condiţiile actuale, paza Şcolii Gimnaziale , comuna Butea- bază ṣi structuri, nu este realizată cu personal 

specializat autorizat. 
 
2.În această situaţie, conducerea unităţii noastre, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, ia 

măsurile necesare pentru asigurarea accesului controlat în unitatea de învăţământ ṣi a protecţiei persoanelor ṣi a bunurilor. 

 
3.Planul de pază al unităţii – bază ṣi structuri, întocmit cu sprijinul de specialitate al organelor de poliţie/jandarmerie , 

vizează stabilirea unor reguli concrete privind accesul, paza ṣi circulaţia în interiorul  obiectivului. 

 
4.Numărul de telefon al organelor de poliţie/jandarmerie, la care profesorul de serviciu, personalul ṣcolii , conducerea 

ṣcolii pot suna în situaţia unor incidente violente sau în cazul intrării în unitatea de învăţământ – bază ṣi  structuri, a unor 
persoane sun influenţa băuturilor alcoolice, turbulente, având comportament agresiv  ori  intenţia de a deranja ordinea ṣi 
liniṣtea în unitate, trebuie să fie afiṣate la loc vizibil în toate structurile –  agent sef principal de politie 0746928836. 

 
5.Şcoala Gimnaziala, sat Butea, comuna Butea –centru, in cazul unor probleme la structurile arondate. Acces telefon 

secretariat – 0232713064. 
 
 
    III.Asigurarea serviciului pe ṣcoală 

 
1.În Şcoala Gimnaziala , comuna Butea, la toate nivelele, se organizează permanent, pe toată durata desfăṣurării 

cursurilor, serviciul pe ṣcoală al cadrelor didactice, fiecare cadru didactic raspunde direct de clasa la care are ore. 

 
2.Serviciul pe ṣcoală al cadrelor didactice se face pe baza unui grafic. Graficul serviciului pe ṣcoală este afiṣat la 

avizierul din cancelarie, în cazul profesorilor/cadrelor didactice de serviciu, precum ṣi pe hol, la loc vizibil. Graficele de la toate 
structurile se centralizează într-un dosar special. 

 
3.Serviciul pe ṣcoală al cadrelor didactice se desfăṣoară, după caz în: 

 
- ziua cu program mai puţin încărcat al acestora 



 
- ziua care, prin programul cadrelor didactice respective, asigură cele mai bune premise pentru desfăṣurarea unui 

serviciu pe ṣcoală eficient. 
 
4.Dimensiunea perimetrului ṣcolar, numărul elevilor, activităţile specifice care se organizează în unitatea de 

învăţământ, numărul de cadre didactice avute la dispoziţie sunt criteriile care stau la baza stabilirii numărului ṣi atribuţiilor 

profesorilor de serviciu. 
 
5.Atribuţiile cadrelor didactice de serviciu sunt afiṣate la loc vizibil, in cancelaria ṣcolii 

 
6.Cadrele didactice de serviciu completează , zilnic, rubricile Registrul/Caietul profesorului de serviciu pe scoala. 
 
7. Cadrele didactice de serviciu pe scoala răspund de securizarea documentelor operaţionale fundamentale: 

cataloage, condica de prezenţă. 
 

IV.Reglementarea accesului în unitatea de învăţământ 
 
1.Accesul elevilor ṣi al personalului ṣcolii se face prin intrările stabilite, saecurizate corespunzător, inclusiv prin 

serviciul pe ṣcoală. 

 
2.Accesul elevilor în unitate este permis, având în vedere cerinţele ROF, pe bază de document de identificare-  ţinută 

vestimentară . 
 
3.Cu excepţia persoanelor oficiale care reprezintă instituţii cu raporturi de serviciu care includ ṣcoala- Inspectoratul 

Şcolar, Direcţia de Sănătate Publică, Poliţia, Inspectoratul Situaţiilor de Urgenţă etc au acees in unitate prin intrarea cadrelor 
didactice, - părinţii/ reprezentanţii legali ai elevilor, numite generic „vizitatori’’,nu  au acces în unitate. 

 
4.Această intrare este numită punct de control, loc în care personalul delegat de conducerea ṣcolii/ profesorul de 

serviciu verifică identitatea vizitatorului ṣi înregistrează, in situatii speciale, în Registrul pentru evidenta serviciului pe scoala 
următoarele date: numele ṣi prenumele vizitatorului, seria-numarul actului de identitate, scopul vizitei, ora intrării ṣi ora 

plecării din unitate/ incintă. 
 
5.Accesul în ṣcoală este permis după verificarea identităţii vizitatorului ṣi după primirea unui ecuson pentru 

vizitatori. Directorul unităţii stabileṣte modelul după care se execută ecusoanele de acces, care se păstrează ṣi se eliberează 
la punctul de control. Directorul asigură păstrarea ecusoanelor neînmănate ṣi vizează anual valabilitatea celor aflate în uz, 
aplicând ṣtampila unităţii în dreptul perioadei  corespunzătoare înscrise pe ecuson. 

 
6.Personalul delegat/cadrul didactic de serviciu înmânează vizitatorului ecusonul, iar vizitatorul are obligaţia de a 

purta ecusonul la vedere pe toată durata rămânerii în ṣcoală ṣi de a-l restitui la punctul de control   când părăseṣte ṣcoala 

 
7.Personalul delegat/cadrul didactic de serviciu conduce vizitatorul până la locul stabilit de director pentru vizitatori, 

respectiv pentru întâlnirea acestora cu personalul ṣcolii, ṣi anunţă persoana cu care vizitatorul solicită întâlnirea. 

 
8.Nerespectarea de către vizitator a reglementărilor interne ale ṣcolii ṣi a cerinţelor stabilite în articolele 4-7 de mai 

sus duce la evacuarea vizitatorului respectiv din perimetrul ṣcolii de către organele abilitate(director, cadre didactice de 
serviciu, organ de poliţie) sau/ṣi la interzicerea ulterioară a accesului persoanei  în cauză în unitate. 

 
9.Directorul unităţii stabileṣte locul în care părinţii/reprezentanţii legali pot aṣtepta ieṣirea copiilor de la cursuri sau îi 

pot conduce pe copii la cursuri. Elevii ṣi părinţii/reprezentanţii legali vor fi informaţi despre acest aspect. 

 
10.Este interzis accesul în unitatea noastră a persoanelor turbulente, a  celor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, 

a celor cu comportament agresiv ṣi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea ṣi liniṣtea în unitate. 
 
11.Este interzis categoric accesul vizitatorilor cu animale de companie , substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, 

iritante lacrimogene sau uṣor inflamabile, publicaţii cu caracter obscen sau instigator, precum ṣi stupefiante , tutun sau 
băuturi alcoolice. 
 

V Responsabilităţi 
 
    A.    Conducerea ṣcolii 
 
      Întocmeṣte ṣi periodic analizează , cu sprijinul de specialitate al organelor de poliţie , planul de pază al unităţii 

ṣcolare prin care se stabilesc regulile concrete privind accesul, paza ṣi circulaţia în interiorul obiectivului; 

 
      stabileṣte atribuţiile profesorilor/cadrelor didactice de serviciu, ale întregului personal al unităţii în legătură cu 

supravegherea elevilor, cu însoţirea persoanelor străine, menţinerea ordinei ṣi disciplinei pe timpul desfăṣurării programului 
de învăţământ, inclusiv pentru preîntâmpinarea ṣi semnalarea oricărui caz de pătrundere ilicită în incinta ṣcolii; 

 



      stabileṣte orarul ṣcolar, programul de audienţe, precum ṣi regulile de acces ṣi comportare în ṣcoală ṣi le 
afiṣează la punctul de control; 

 
      informează pe elevi ṣi pe părinţi / reprezentanţi legali despre aceste reglementări; 

 
      organizează instruirea personalului ṣcolii pentru cunoaṣterea ṣi aplicarea acestor proceduri interne; 

 
      informează în regim de urgenţă, organele de poliţie ṣi ISJ-ul despre producerea unor evenimente de natură să 

deranjeze ṣi să afecteze buna desfăṣurare a procesului instructiv-educativ sau despre prezenţa nejustificată în ṣcoală sau în 
imediata apropiere a acesteia aunor persoane; 

 
      asigură toate procedurile legate accesul în unitate. 
 
    B.     Cadre didactice 
 
      Să cunoască ṣi să respecte îndatoririle ce le revin ca profesor de serviciu; 

 
      Să informeze conducerea unităţii ṣi/sau organele de poliţie în toate situatiile .; 

 
      Să organizeze ṣi să desfăṣoare instruirea elevilor ṣi a părinţilor pentru cunoaṣterea ṣi aplicarea ROF ṣi a 

procedurilor care reglementează prezenţa ṣi comportamentul acestora în unitatea de invăţământ. 
  
 
VI Dispoziţii finale 
 
  
 
1.Fiecare structură a Şcolii Gimnaziale , comuna Butea va elabora, pe baza acestui plan, versiunea proprie, în funcţie 

de nivelul de învăţământ ṣi de caracteristicile clădirii ṣi a incintei, referitoare la procedurile de acces în structura respectivă, la 
siguranţa elevilor/preṣcolarilor ṣi a personalului, la buna desfăṣurare a procesului de învăţământ, la păstrarea ṣi siguranţa 
bunurilor personale ṣi ale bazeimateriale; 

 
2. Comisia de prevenire ṣi eliminare a violenţei în mediul ṣcolar îṣi însuṣeṣte, în programul de activitate 

operaţională, cerinţele din acest document. 
 
3.Planul de pază al unităţii de învăţămât devine parte anexă a RI al scolii, aprobat in C.A. din data de ............................. 
 
  
 
  
 
                                                                                                                                                      Director, 
 
         Prof.Predoi Greta 
 

 


