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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul 

ediției procedurii documentate 
 

Nr. 

Crt 

Elemente privind 

responsabilii/ 

operațiunea 

Numele și prenumele Funcția Data  
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Elaborat Barbaroș Adrian Secretar CEAC 21.09.2022  

1.2 Elaborat Dezsi Cristina Responsabil CEAC 21.09.2022  

1.3 Verificat Florian Florica-Meda Director Adjunct 21.09.2022  

1.4 Aprobat Prigoană Carmen Luminița Director 21.09.2022  

 
 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ed iţiilor procedurii 
 

Nr. Crt Ediția sau, după caz, revizia în 

cadrul ed iției 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică prevederile 

ediției sau reviziei ediției 

1 2 3 4 5 

2.1 Ediția I-a   21.09.2022 

2.2 Revizia 0    

 
 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii 
 

Nr. 

Crt 

Scopul difuzării Ex. 

nr. 

Compartiment Funcția Nume și prenume Data 

primirii 

 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 Informare /  Aplicare  CEAC Responsabil CEAC Dezsi Cristina 21.09.2022  

3.2 Informare /  Aplicare  CEAC Secretar CEAC Barbaroș Adrian 21.09.2022  

3.3 Aprobare  Director Director Prigoană Carmen 

Luminița 

21.09.2022  

3.4 Verificare  CEAC Director Adjunct Florian Florica-Meda 21.09.2022  

3.5 Arhivare  CEAC Secretar CEAC Barbaroș Adrian   21.09.2022  
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4. Scopul procedurii 
 

4.1. Stabilirea metodologiei privind accesul elevilor, cadrelor didactice, a personalului didactic 

auxiliar și a personalului nedidactic, în incinta școlii; 

4.2. Stabilirea metodologiei privind accesul persoanelor străine în incinta școlii; 

4.3. Stabilirea regulilor privind accesul auto în curtea scolii; 

4.4. Asigurarea securității și siguranței elevilor în perimetrul unității școlare; 

4.5. Stabilirea responsabilităților privind gestionarea modului de acces în unitatea de 

învățământ.  
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5. Domeniul de aplicare 
 

5.1. Precizarea (definirea) activității la care se referă  procedura operațională: 
Procedura se referă la prezentarea modalității de acces în cadrul unității de învățământ.  

 

5.2. Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de 

unitate: 

Activitatea este relevantă ca importanță, fiind procedurată distinct în cadrul unității. 
 

5.3. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată:  

De activitatea procedurată depind toate celelalte activități din cadrul unității, datorită rolului pe care 

această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor proceselor. 
 

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității 

procedurate: 
 

5.4.1. Compartimente furnizoare de date: 

Toate compartimentele. 
 

5.4.2. Compartimente furnizoare de rezultate: 

Toate compartimentele. 
 

5.4.3. Compartimente implicate în procesul activităţii: 

CEAC. 

 

5.5. Procedura se aplică și se adresează tuturor persoanelor care intră în unitatea de învățământ.  

 Directorilor unității de învățământ  Cadrelor didactice  Elevilor  Personalului didactic auxiliar  Personalului 

nedidactic  Persoane străine din exteriorul scolii (părinți, inspectori, alte persoane) 

 

6. Documente de referință 
 

6.1. Reglementări internaționale: - 

Nu este cazul 
 

6.2. Legislație primară: 
- Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

O.M.E.C. nr. 5447 / 31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare.; 

- Ordinul nr. 5.154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de 

administrație din unitățile de învățământ preuniversitar. 

- Ordin nr. 4183/04.07.2022.  
 

6.3. Legislație secundară: 
- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice Publicat 

in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018; 

- Instrucţiunea nr. 1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ 

preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor 

publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018. 
 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale unității: - 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al unității; 
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- Regulamentul Intern al unității; 

- Decizii ale Conducătorului unității; 

- Circuitul documentelor; 

- Alte acte normative. 

 

7. Definiții și abrevieri 
 

7.1. Definiții ale termenilor: 
 

Nr. Crt Termenul Definiția și /  sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

1 2 3 

7.1.1 Procedură documentată Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport 

de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de 

sistem şi proceduri operaţionale; 

7.1.2 Procedură de sistem (procedură 

generală) 

Descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul entității publice 

aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate 

publică; 

7.1.3 Procedură operaţională (procedură de 

lucru) 

Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul 

unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

7.1.4 Document Act prin care se adeverește, se constată sau se preconizează un fapt, se conferă 

un drept, se recunoaște o obligație respectiv text scris sau tipărit inscripție sau 

altă mărturie servind la cunoașterea unui fapt real actual sau din trecut; 

7.1.5 Aprobare Confirmarea scrisă, semnătura şi datarea acesteia, a autorităţii desemnate de a 

fi de acord cu aplicarea respectivului document în organizaţie. 

7.1.6 Verificare Confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective de către autoritatea 

desemnată (verificator), a faptului că sunt satisfăcute cerinţele specificate, 

inclusiv cerinţele Comisiei de Monitorizare. 

 
 

7.2. Abrevieri ale termenilor: 
 

Nr. Crt Abrevierea Termenul abreviat 

1 2 3 

7.2.1 P.S. Procedură de sistem 

7.2.2 P.O. Procedură operațională 

7.2.3 E Elaborare 

7.2.4 V Verificare 

7.2.5 Ap. Aplicare 

7.2.6 Ah. Arhivare 

 

8. Descrierea procedurii 
 

8.1. Generalități: 
Procedura operaţională are ca scop optimizarea accesului persoanelor în cadrul unității de 

învățământ. 
 

8.2. Documente utilizate: 
 

8.2.1. Lista și proveniența documentelor: 
- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri sunt cele enumerate la pct. 6. 

 

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor: 
- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea de 

implementare a activității procedurate. 
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- Accesul, pentru fiecare Compartiment, la legislaţia aplicabilă, se face prin programul informatic la care 

au acces salariaţii entității. 
 

8.2.3. Circuitul documentelor: 
- Pentru asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii și aplicării de către salariaţii entității a prevederilor 

legale care reglementează activitatea procedurată, elaboratorul va difuza procedura conform pct.3. 
 

8.3. Resurse necesare: 
 

8.3.1. Resurse materiale: 

- Computer, Imprimantă, Copiator, Consumabile (cerneală/toner), Hârtie, Xerox, Dosare. 
 

8.3.2. Resurse umane: 
- Conducătorul unității, Comisia CEAC, Compartimentele prevăzute în organigrama unității. 

 

8.3.3. Resurse financiare: 
- Conform Bugetului aprobat al unității. 

 

8.4. Modul de lucru: 
 
 

I. Accesul elevilor, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar si nedidactic  

a) Accesul cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar și nedidactic se face pe intrarea principală, pe  

bază de cartelă  

b) Accesul elevilor se face pe poarta de la sala de sport 

c) Ieşirea elevilor din şcoală în timpul programului sau în pauze este strict interzisă, cu excepţia situaţiilor în  

care este luat de la oră de către părinți sau aparținători i legali, cazuri în care, elevii vor putea ieşi numai după 

ce au obţinut de la diriginte/ profesorul de la clasă  un bilet de voie. Copii după biletul de voie se vor găsi în 

dosarul clasei 

d) Pentru asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor, a personalului şi a bunurilor aflate în dotarea şcolii, cât  

şi pentru preîntâmpinarea violenţei în unitatea de învăţământ, activitatea în şcoală este monitorizată video  

permanent  

e) Sistemul de monitorizare video este gestionat în conformitate cu prevederile Legii nr.667/2001 pentru  

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date  

şi legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul  

comunicaţiilor electronice  

f) Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte obligaţiile ce îi revin  

g) Se interzice intrarea elevilor si a tuturor angajaților scolii cu arme sau obiecte contondente, substanțe  

toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau ușor inflamabile, publicații având caracter obscen 

sau instigator, precum si stupefiante sau băuturi alcoolice.  

 

II. Accesul persoanelor străine  

1. Accesul persoanelor străine se va face doar pe intrarea principală.  

2. Toate persoanele din afara unităţii care intră în scoală vor fi legitimate de personalul de pază – care 

înregistrează datele din B.I/C.I în registrul special de intrare-ieșire în/din unitate-(numit Registrul pentru 
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evidența vizitatorilor), ora intrării, motivul vizitei şi compartimentul/persoana la care doreşte să meargă. Va 

aștepta la intrare până când va fi primit de către persoana pe care a solicitat -o. 

3. Personalul de pază răspunde în orice moment de prezenţa oricărei persoane străine în incinta scolii.  

4. Persoanele străine se legitimează în incinta scolii cu ecusonul „Vizitator”  

5. La părăsirea scolii, în același registru, personalul de pază completează data ieșirii din unitatea școlară, 

după ce a înapoiat ecusonul de vizitator.  

6. În cazul în care persoanele străine pătrund în școală fără a se legitima şi a fi înregistrate în registrul de 

intrări-ieșiri de la poartă, directorul unității/profesorul de serviciu va solicita intervenţia poliţiei şi aplicarea 

prevederilor legii nr. 61 privind interzicerea accesului persoanelor străine în instituţii le publice.  

7. Este interzis accesul în scoală a persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a celor turbulente, 

a celor având un comportament agresiv, precum si a celor care au intenția vădita de a deranja ordinea si 

liniștea în instituția de învățământ.  

8. Se interzice intrarea vizitatorilor care au asupra lor arme sau obiecte contondente, substanțe toxice, 

exploziva-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau ușor inflamabile, publicații având caracter obscen sau 

instigator, precum și stupefiante sau băuturi alcoolice.  

9. Accesul părinților in unitatea de învățământ este permis in următoarele cazuri: • La solicitarea 

învățătorilor/profesorilor diriginți/ profesorilor clasei/conducerii școlii; • La ora de consiliere a părinților/ 

ședințele/consultațiile/lectoratele cu părinții organizate de personalul didactic in unitatea de învățământ. • 

Pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/ documente de studii sau la alte situatii școlare care 

implica relația directă a părinților cu reprezentanții legali, cu personalul secretariatului scolii, consilierul 

școlar, învățătorul, profesorul diriginte sau conducerea scolii; •La întâlnirile solicitate de părinți programate 

de comun acord cu diriginții, învățătorii, conducerea scolii; • La diferite evenimente publice si activități școlare 

si extrașcolare organizate în incinta unității de învățământ la care sunt invitați sa participe părinții/ 

reprezentanții legali/ reprezentanții comunității  

10. Vizitatorii au obligația, sa respecte reglementările interne ale unității de învățământ referitoare la accesul 

in scoală și să nu părăsească locul stabilit pentru întâlnirea cu persoanele din scoală. Se interzice accesul 

vizitatorilor in alte spații decât cele stabilite conform declarației inițiale fără acordul conducerii unității de 

învățământ. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea din perimetrul scolii a persoanelor 

respective, de către organele abilitate si/sau la interzicerea ulterioare a accesului acestora in scoala;  

11. Accesul persoanelor care livrează lapte și corn, catering,  a celor care ridică deșeurile și acelor care sunt 

solicitați pentru asigurarea unor servicii necesare pentru buna desfășurare a școlii, se va face numai pe 

poarta nr. 4 (lapte și corn) 

12. Accesul cu masini in curtea scolii este interzis pentru persoanele străine, cu excepția celor care livrează 

lapte și corn și cei care asigură serviciile de catering.  

13. In cazul unor incidente grave care tind sa afecteze ordinea publica, va fi anuntata conducerea scolii sau 

organele de poliție
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9. Responsabilități: 

Directorul unității de învățământ, director adjunct, CA și CEAC – se asigură și evaluează îndeplinirea prevederilor 

procedurii 

Compartimentul administrativ și financiar – translată în practică prevederile privind accesul persoanelor în unitatea de 

învățământ 

 

10. Formular de evidenţă a modificărilor 
 

Nr. Crt Ediţia Data 

ediţiei 

Revizia Data 

reviziei 

Nr. 

pag. 

Descrierea 

modificării 

Semnătura conducătorului 

departamentului 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10.1  21.09.2022      
 
 

11. Formular de analiză a procedurii 
 

Nr. 

crt. 

Compartiment Conducător 

compartiment 

Nume și 

prenume 

Înlocuitor de 

drept sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz 

nefavorabil 

Semnătura Data 

Semnătura Data Observații 

1. CEAC Florian Florica-

Meda 

  21.09.2022    

2. Director Prigoană 

Carmen 

Luminița 

  21.09.2022    

 
 

12. Lista de difuzare a procedurii 
 

Nr. ex. Compartiment Nume și 

prenume 

Data 

primirii 

Semnătura Data 

retragerii 

Data intrării în vigoare 

a procedurii 

Semnătura 

1. Conform Procesului Verbal de predare-primire. 

 
 

13. Anexe 
 

Nr. Crt Denumirea anexei Elaborator Aproba Numar de exemplare Arhivare 

1 2 3 4 5 6 

13.1  - - 1 - 
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