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PROCEDURA PRIVIND ACCESUL ÎN UNITATE 
A PERSOANELOR STR INE 

 
 
 

SCOP : 

Stabilirea metodologiei privind accesul persoanelor străine în incinta scolii. 

ARIA DE CUPRINDERE : 

Procedura se aplică persoanelor străine. 

RESPONSABILI: 

Paznicul de serviciu, profesorii de serviciu. 

PROCEDURA : 

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

2. Toate persoanele din afara unită ii care intra în coală vor fi legitimate de 

personalul de pază, care înregistrează datele din B.I/C.I în registrul special de 

intrare-ie ire în/din unitate, ora intrării, motivul vizitei i 

compartimentul/persoana la care dore te să meargă. 

3. B. I / C. I vor rămâne la intrare pe întreaga durată a vizitei, urmând să fie 

recuperate la ie irea din unitatea colară. 

4. Personalul de pază răspunde în orice moment de prezen a oricărei persoane 

străine în incinta colii. 

5. Persoanele străine se legitimează în incinta colii cu ecusonul „Vizitator”. 
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6. Personalul de monitorizare i control cum ar fi : inspectori colari, inspectori 

de specialitate, inspectori generali, ministru, etc., se legitimează, se 

consemnează în registru, dar nu li se opre te CI i nici nu primesc legitima ie de 

vizitatori. 

7. La părăsirea colii, în acela i registru, personalul de pază completează data 

ie irii din unitatea colară, după ce a înapoiat ecusonul de vizitator. 

8. În cazul în care persoanele străine pătrund în coală fără a se legitima i a fi 

înregistrate în registrul de intrări-ie iri de la poartă, directorul unită ii/profesorul 

de serviciu va solicita interven ia poli iei i aplicarea prevederilor legii nr. 61 

privind interzicerea accesului persoanelor străine în institu iile publice. 

9. Este interzis accesul în coală a persoanelor aflate sub influen a băuturilor 

alcoolice sau a celor turbulente. 

10. În incinta colii nu este permis accesul autovehiculelor, cu excep ia 

utilitarelor care deservesc coala pentru programul ”Laptele i cornul” i pentru 

serviciul de salubritate.  

- Accesul părinților / tutorilor elevilor este permis în cazul şedin elor cu părin ii 

sau a altor activită i la care aceştia sunt solicita i să participe. Pentru elevii cu 

dizabilită i grave, accesul părin ilor este permis permanent. 

 

 

 

Director, 
Prof. Bulz Dionisie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Not . Conţinutul acestei proceduri va fi afi at la avizierul colii 
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PROCEDURA PRIVIND ACCESUL ÎN UNITATE 

A ELEVILOR, CADRELOR DIDACTICE, PERSONALULUI DIDACTIC 

AUXILIAR I A PERSONALULUI NEDIDACTIC 

 

SCOP : 

Stabilirea metodologiei privind accesul persoanelor în incinta colii. 

ARIA DE CUPRINDERE : 

Procedura se aplică elevilor, personalului didactic, personalului didactic auxiliar 

i nedidactic. 

RESPONSABILI: 

Paznicul de serviciu, profesorii de serviciu. 

PROCEDURA : 

1. Accesul tuturor persoanelor se va face astfel: elevii au acces în curtea colii 

pe o singură poartă (poarta principală), iar cadrele didactice, personalul didactic, 

didactic auxiliar i nedidactic au acces pe intrarea principal a colii. 

2. Elevii pot intra în unitatea colară numai dacă poartă insigna colii. 

3. Ie irea elevilor din coală în timpul programului sau în pauze este strict 

interzisă, cu excep ia situa iilor speciale, cazuri în care, elevii vor putea ie i 

numai după ce au ob inut de la învă ător/profesorul diriginte sau profesorul de 

serviciu un bilet de voie. 

5. Accesul cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar i nedidactic se face 

pe baza legitima iei de serviciu. 
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6. Pentru asigurarea securită ii i siguran ei elevilor, a personalului i a bunurilor 

aflate în dotarea colii, cât i pentru preîntâmpinarea violen ei în unitatea de 

învă ământ, activitatea în coală este monitorizată video permanent. 

7. Sistemul de monitorizare video este gestionat în conformitate cu prevederile 

Legii nr.667/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal i libera circula ie a acestor date i legii nr.506/2004 privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal i protec ia vie ii private în sectorul 

comunica iilor electronice. 

8. Personalul de pază este obligat să cunoască i să respecte obliga iile ce îi 

revin, fiind direct răspunzător pentru paza i integritatea colii, a bunurilor i 

valorilor încredin ate, precum i pentru asigurarea ordinii i securită ii 

persoanelor în incinta unită ii de învă ământ. 

 

Cadrele didactice de serviciu au urm toarele atribuţii:  

- au obliga ia de a se prezenta la coală la ora 7.30, urmând a părăsi coala la ora 

14.30; elevii din clasele step-by-step, care vor părăsi coala la ora 16.00 sunt 

supraveghea i în intervalul 14.30-16.00 de către proprii învă ători de la clasă; 

- supraveghează şi îndrumă intrarea elevilor în coală i la ore;  

- supraveghează elevii şi asigură ordinea şi disciplina în recrea ii;  

- nu permite niciunui elev sa părăsească în recrea ii incinta colii;  

- asigură părăsirea localului de către to i elevii după terminarea orelor de curs; 

- întocmesc procesul-verbal, consemnând incidentele din coală în registrul de 

procese-verbale care se găse te la secretariatul colii. 

 

 

Director, 

Prof. Bulz Dionisie  


