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PLANUL DE MĂSURI PRIVIND CREŞTEREA SIGURANŢEI ÎN ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
„ALEXANDRU IVASIUC” ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

Nr. 
crt. 

Măsuri Sarcini de îndeplinit Termen de 
realizare 

Responsabilitate 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stabilirea 
regulilor de acces 

în Şcoala 
Gimnazială 
“Alexandru 
Ivasiuc” şi 
realizarea 

securităţii în 
şcoală în scopul 

înlăturării 

Revizuirea procedurii privind accesul în şcoală a personalului 
unităţii, a elevilor şi a persoanelor străine 

12 sept. 
2016 

directori 

Accesul personalului unităţii se face prin intrarea nr. 1 conform 
orarului şcolii/programului stabilit prin Regulamentul de ordine 
interioară.  

permanent Profesorii de serviciu 
Personalul de pază 

Poarta pentru intrarea în curtea şcolii este deschisă de personalul de 
pază conform următorului program:  dimineaţa între orele 7:00-
8:30, la amiază între orele 11:50-14:20 şi după amiaza între orele 
15:00-16:30.  
 

permanent Personalul de pază 

Accesul elevilor se face pe baza uniformei şcolare. Elevii din 
clasele pregătitoare, I, a II-a, a III-a şi a IV-a în zilele în care au ore 
de Educaţie fizică au acces în şcoală în trening. 
 

permanent Profesorii de serviciu 

Profesorii de serviciu, personalul de pază şi elevii de serviciu pe 
şcoală au obligaţia de a purta ecusoanele corespunzătoare 
atribuţiilor. 
 

permanent Profesorii de serviciu 
Personalul de pază 
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riscurilor 
producerii unor 
fapte care pot 
aduce atingere 
integrităţii şi 

demnităţii 
persoanei, 

avutului privat şi 
public. 

Accesul elevilor navetişti sau din alte cartiere se face pe intrarea 
elevilor nr. 3 sub supravegherea personalului de pază.  
Uşa se închide la ora 7:40. 
 

permanent Personalul de pază 

Accesul celorlalţi elevi din clasele I-VIII se face pe aceeaşi intrare 
nr. 3. Elevii se încolonează pe clase şi sunt supravegheaţi de 
profesorii de serviciu din curte şi de personalul de pază. 
 

permanent Profesorii de serviciu 

Accesul elevilor de serviciu pe şcoală se face pe intrarea 
personalului unităţii, intrarea nr. 1.  Unul dintre cei 2 elevi de 
serviciu pe şcoală rămâne la punctul de control stabilit, iar celălalt la 
uşa de intrare nr. 3 a elevilor. 
 

permanent Profesorii de serviciu 

La ora 7:55 elevii încep să intre în sălile de clasă cu rândul sub 
supravegherea profesorilor de serviciu din curte şi a profesorilor de 
serviciu de pe holuri. Au obligaţia confor ROI de a aştepta în linişte 
sosirea profesorului/învăţătorului. 
 

permanent Profesorii de serviciu 

Accesul elevilor din clasele pregătitoare se face prin intrarea nr. 4, 
destinată doar lor. 
 

permanent Profesorii de serviciu 

Accesul preşcolarilor şi a părinţilor care îi însoţesc se face doar pe 
intrarea nr. 5 destinată doar lor. 

permanent Profesorii de serviciu 
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Accesul părinților și a persoanelor străine va fi permis conform 
programului afişat la intrarea în școală (program audiențe director, 
program secretariat), doar prin locurile stabilite prin procedură, 
după înregistrarea datelor personale în registrul de evidență și 
precizarea scopului prezenței în școală. În cazuri excepționale, 
accesul părinților în timpul pauzelor dintre orele de curs, se va face 
numai cu acordul profesorului de serviciu. Părinții / reprezentanții 
legali ai elevilor și vizitatorii vor fi conduși, în incinta școlii, în mod 
obligatoriu de personalul de pază sau de profesorul de serviciu.  
Persoanele străine vor purta ecusonul “VIZITATOR” 

permanent Directorii 

Accesul autovehiculelor în incinta unităţii se va face numai prin 
locul special destinat acestui scop: poarta de intrare în curtea şcolii. 
Este permis numai accesul autovehiculelor angajaţilor şcolii, 
salvării, pompierilor, poliţiei, salubrizării sau jandarmeriei, precum 
şi a celor care asigură intervenţia operativă pentru remedierea unor 
defecţiuni ale reţelelor interioare (apă, gaze, telefonie, electrice 
etc.), sau a celor care aprovizionează unitatea cu produsele sau 
materialele contractate. Pe această intrare au acces maşinile firmelor 
care aduc cornurile, laptele şi mărul. 

permanent Directorii 
Profesorii de serviciu 

Personalul de pază 
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2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelucrarea 
măsurilor privind 
asigurarea 
securităţii în 
Şcoala 
Gimnazială 
“Alexandru 
Ivasiuc”                                        
 
 

Prelucrarea Regulamentului de ordine interioară în orele de 
dirigenţie şi în primele şedinţe cu părinţii. 
Întocmirea regulilor clasei pentru colectivele de elevi aparţinând 
ciclului primar 

permanent Învăţătorii 
Diriginţii 

Instruirea elevilor privind protecţia muncii (ore de abilităţi/educaţie 
tehnologică) 

permanent Învăţătorii 
Diriginţii 

Semnarea de către elevii claselor V-VIII de luare la cunoştinţă de 
prevederile ROI, secţiunea elevi (drepturi, îndatoriri, sancţiuni). 

septembrie Diriginţii 

Instruirea elevilor cu privire la drepturile şi îndatoririle care le revin, 
accesul în spaţiile de învăţământ, comportamentul şi atitudinile pe 
care trebuie să le manifeste, conform Regulamentului de ordine 
interioară 
 

septembrie Învăţătorii 
Diriginţii 

Elaborarea fişei de atribuţii a profesorului de serviciu  şi a 
atribuţiilor elevilor de serviciu pe şcoală 
 

12 
septembrie 

Directorii 

Instruirea cadrelor didactice cu privire la îndatoririle care le revin în 
calitate de profesor de serviciu şi semnarea fişei de atribuţii a 
profesorului de serviciu.  
 

12 
septembrie 

Directorii 
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Instruirea elevilor din clasele a VI-a, a VII-a şi a VIII-a privind 
atribuţiile ce le revin în calitate de elevi de serviciu pe şcoală de 
către diriginţi. 

septembrie Diriginţii 

Instruirea personalului de pază privind preîntâmpinarea şi 
semnalarea imediată a oricărui caz de pătrundere ilicită în incinta 
Şcolii Gimnaziale “Alexandru Ivasiuc” precum şi cu privire la 
respectarea de către personalul de pază a îndatoririlor privind paza 
şi integritatea unităţii de învăţământ şi asigurarea ordinii în incinta 
unităţii de învăţământ. 
 

septembrie Directorii 
Administrator 

patrimoniu 

Instruirea personalului didactic auxiliar şi a personalului tehnico-
administrativ cu privire la prevederile Regulamentului de ordine 
interioară  

septembrie Directorii 

 
 
 

3. 

 
 
 
 
 
 
Întărirea 
legăturilor de 
parteneriat ale 

Întocmirea planului de pază al Şcolii Gimnaziale “Alexandru 
Ivasiuc”  

septembrie Directori 

Informarea de urgenţă a organelor de poliţie cu privire la producerea 
unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică şi siguranţa 
în Şcoala Gimnazială “Alexandru Ivasiuc”, precum şi despre 
prezenţa nejustificată a unor persoane în şcoală sau în imediata 
apropiere a acesteia.  
 

permanent Directori 
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Şcolii Gimnaziale 
“Alexandru 
Ivasiuc”  cu 
organele de 
poliţie.  
 

Informarea Poliţiei cu privire la activităţile cultural-artistice şi 
sportive care au loc în Şcoala Gimnazială “Alexandru Ivasiuc” şi la 
care participă un număr mare de elevi.  

permanent Directori 

Asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea de către cadre 
ale poliţiei a unor activităţi de pregătire antinfracţională a elevilor şi 
cadrelor didactice, precum şi de prevenirea unor evenimente care 
pun în pericol viaţa sau siguranţa elevilor şi personalului din Şcoala 
Gimnazială “Alexandru Ivasiuc”. 
 

permanent Directori 

 
 
 
 
 
4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limitarea 

Accesul părinţilor, în cancelarie şi în sălile de clasă, în timpul 
cursurilor şi al pauzelor este interzis. Pentru cazuri speciale, după 
verificarea identităţii părinţilor, aceştia se pot întâlni cu dirigintele 
sau profesorul după anunţarea cadrului didactic se va deplasa pentru 
întâlnire în holul şcolii. Părinţii pot discuta cu învăţătorii sau 
diriginţii, dimineaţa la rând, înainte de intrarea elevilor, la finele 
cursurilor, precum şi la şedinţele şi lectoratele organizate în şcoală. 
Părinţii şi alte persoane străine au acces la secretariat sau birou 
director pe baza verificării identităţii acestora la punctul de control 
de la intrarea în instituţie.  
 

permanent Directori 
Profesorii de serviciu 

Personalul de pază 
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accesului în 
Şcoala 
Gimnazială 
“Alexandru 
Ivasiuc” 
 

Interzicerea cu desăvârşire a accesului în unitatea de învăţământ a 
persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor 
turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja 
ordinea şi liniştea publică.  
 

permanent Personalul de pază 

Interzicerea accesului persoanelor însoţite de câini, cu arme sau 
obiecte contondente, cu substanţe toxice, explozive, pirotehnice, 
iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile, cu publicaţii având 
caracter obscen sau instigator, precum şi cu stupefiante sau băuturi 
alcoolice; se interzice, totodată, comercializarea acestor produse în 
incinta şi în imediata apropiere a Şcolii Gimnaziale “Alexandru 
Ivasiuc”. 
 

permanent Personalul de pază 

Interzicerea distribuirii de auxiliare, „culegeri”, manuale ajutătoare 
fără aprobare ISJ Maramureş.  

permanent Directori 

  Interzicerea părăsirii de către elevi a unităţii de învăţământ, în 
timpul desfăşurării programului şcolar: în situaţii excepţionale, 
elevii pot părăsi unitatea de învăţământ numai cu aprobarea 
directorului sau a profesorului de serviciu, în baza solicitării familiei 
 

permanent Profesorii de serviciu 
Personalul de pază 
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5. Sancţionarea 
persoanelor 
vinovate de 
nerespectarea 
Regulamentului 
de ordine 
interioară 
 

Aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea 1/2011, ROFUIP – 2016 
şi ROI pentru cadrele didactice care nu îndeplinesc atribuţiile care le 
revin în calitate de profesor de serviciu.  
 

permanent Directori 

Sancţionarea elevilor pentru încălcarea prevederilor din 
Regulamentul de ordine interioară. 
 

permanent Directori 
Învăţători 
Diriginţi 

Sancţionarea personalului didactic-auxiliar şi nedidactic, conform 
Codului muncii, Legea 53/2003 cu modifiările şi completările 
ulterioare, pentru nerespecatrea prevederilor din Regulamentul de 
ordine interioară. 
 

permanent Directori 


