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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii
operaţionale
ELEMENTE PRIVIND
NUMELE ŞI PRENUMELE
FUNCŢIA
DATA
SEMNĂTURĂ
RESPONSABILII/ OPERAŢIUNEA
1
2
3
4
5
1.1
ELABORAT
IACOB SORINA
P.I.P.
1.2
VERIFICAT
STERIE OTILIA
RESPONSABIL CEAC
1.3
APROBAT
BÎSCOVEANU ALEXANDRU DIRECTOR
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale:
Ediţia sau după caz, revizia în
Componenta
Modalitatea
Data de la care se aplică prevederile ediţiei
cadrul ediţiei
revizuită
reviziei
sau reviziei ediţiei
1
2
3
4
2.1 Ediţia I
2.2 Revizia 1
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Scopul
Exemplar Compartiment
Funcţia
Numele şi Data
Semnătura
difuzării
nr.
prenumele primirii
1
2
3
4
5
6
7
8
3.1.
aplicare
1
Personal didactic
3.2.
informare
2
Consiliul profesoral Director
3.3.
informare
3
Consiliul de
Preşedintele cons.
administraţie
de administraţie

3.4.
evidenţă
4
Secretariat
Secretar
3.5.
arhivare
5
Secretariat
Secretar
3.6.
Alte scopuri 6
Secretar
Secretar
4. Scopul procedurii operaţionale
4.1. Stabileşte accesul in incinta scolii, compartimentele şi persoanele implicate;
4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;
4.5. Stabileşte sarcini referitor la circuitul documentelor necesare acestei activităţi;
4.6. Alte scopuri specifice procedurii operaţionale.
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională;
- Procedura are drept scop securizarea accesului in incinta scolii.
5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică;
- Comisia privind serviciul pe scoala si accesul in incinta scolii funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare (ROF)
al şcolii.
5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată;
5.4. Această activitate depinde de activitatea compartimentelor școlii și se adresează:
Elevilor;
Personalului didactic din unitatea de învăţământ.
Conducere.
Parinti.
Alte persoane care intra in scoala.
5.5. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate; listarea
compartimentelor implicate în procesul activităţii.
a. Această activitate depinde de furnizarea datelor de la următoarele compartimente:
Personal didactic; Parinti; Comunitate locala; Diriginti/invatatori/educatoare
6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate
6.1. Legislaţie Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011; OMECS 5079/2016 de aprobare a ROFUIP; ROI al Scolii Gimnaziale ”GEORGE
POBORAN”; Adresa nr 67843/9.XI.2012 a Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; OMECTS nr. 3656 din 29.03.2012
privind aprobarea Programelor pentru clasa pregatitoare si clasa I; Graficul PROFESORILOR de serviciu pe scoala.

Nr. crt.
1.
2.
3.

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
7.1. Definiţii ale termenilor
Termenul
Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
Procedura operaţională
Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a
regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual;
Ediţie a unei proceduri operaţionale Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată;
Revizia în cadrul unei ediţii
Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor
componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate;
7.2. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt. Abrevierea
Termenul abreviat
1
PO
Procedură operaţională
2
E
Elaborare
3
V
Verificare
4
A
Aplicare
5
Ap
Aprobare
6
Ah
Arhivare
7
ROI
Regulament de organizare internă
7.3. Definiţii:
ACCES- patrunderea in incinta scolii;
INCINTA SCOLII – curtea scolii (ca spatiu delimitat de gardul imprejmuitor) (Scoala ,,George Poboran), baza sportiva (terenul
de sport – ca spatiu delimitat de gardul imprejmuitor), sala de sport.
VIZITATOR – reprezentant legal, parinti, rude ale elevilor si personalului scolii, alte persoane.
PERSOANE STRAINE - parinti/reprezentanti legali, rude, vizitatori,etc.
PUNCT DE CONTROL- locul special amenajat aflat la intrarea in unitatea scolara pentru legitimarea personalului/
vizitatorilor/elevilor de catre personalul de paza.
PROFESOR DE SERVICIU - cadru didactic cu atributii specifice realizarii serviciului pe scoala.
SERVICIUL PE SCOALA- forma de munca prestata in interesul unitatii scolare in legatura cu supravegherea elevilor si insotirea
dupa caz a persoanelor straine, mentinerea ordinei si disciplinei pe timpul desfasurarii programului de invatamant pentru
preintampinarea si semnalarea oricarui caz de patrundere ilicita in incinta scolii.
ECUSON - mică bucată carton plastifiat, cu însemnele școlii, aplicata pe uniforma/ tinuta scolii care indică apartenența la o
unitate sau la o organizație.

PLAN DE PAZA – document in baza caruia se organizeaza paza unitatii scolare , se intocmeste cu respectarea prevederilor art.
5 din Legea 333/2003
ART. 5 (3) Prin planul de paza se stabilesc in principal: caracteristicile obiectivului pazit, in zona respectiva, numarul de posturi
si amplasarea acestora, necesarul de personal pentru paza, amenajarile, instalatiile si mijloacele tehnice de paza si de alarmare,
consemnul posturilor, legatura si cooperarea cu alte organe cu atributii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor
si modul de actiune in diferite situatii. De asemenea, vor fi prevazute si regulile de acces, potrivit dispozitiilor conducatorului
unitatii, precum si documentele specifice serviciului de paza
8. Descrierea procedurii operaţionale
8.1 Stabilirea procedurii de acces in scoala se stabileste de catre director impreuna cu responsabilii cu serviciul pe scoala, se avizează
de CP şi se aprobă de CA.
8.2. Procedura stabileste modalitatile de acces pentru toate categoriile de persoane care sunt nevoite sa intre in incinta spatiului
scolar
ASIGURAREA PAZEI UNITATII DE INVATAMANT
1. Stabilirea planului de paza al unitatii de invatamant cu sprijinul de specialitate al organelor de politie din localitate
(stabilirea regulilor concrete privind accesul, paza si circulatia in interiorul obiectivului)
2. Afisarea numarului de telefon al postului de politie la afisierul scolii, la coltul elevului de serviciu si al profesorului
de serviciu
3. Anuntarea organelor de politie in cazul unor incidente violente, intrarea in spatiul scolar a unor persoane aflate sub
influenta bauturilor alcoolice, turbulente, cu un comportament agresiv ori cu intentia de a deranja ordinea si linistea
in institutia de invatamant
ASIGURAREA SERVICIULUI PE SCOALA
1. Se organizeaza pe toata perioada desfasurarii cursurilor in programul de dimineata (7,45- 13,00), in programul de
dimineață si respectiv (12,45-19,00) in programul de după amiază;
2. Serviciul pe scoala al cadrelor didactice se va organiza de regula in zilele in care cadrul didactic are cele mai puține ore
in unitatea de invatamant(art. 50 din R.O.F.U.I.P.); profesorul de serviciu va purta ecusonul PROFESOR DE SERVICIU
3. Vor fi cel putin doi profesori de serviciu pe zi stabiliti in GRAFICUL CU PROFESORII DE SERVICIU PE SCOALA.
4. Sarcinile profesorului de serviciu sunt cele stabilite in regulamentul de ordine interna prevazute si in aceasta
procedura la Anexe

5. Serviciul pe scoala al elevilor este realizat numai de catre elevii clase lor a VI-VII a. Sarcinile elevului de
serviciu sunt cele stabilite in regulamentul de ordine interna prevazute si in aceasta procedura la Anexe;
elevul de serviciu va purta ecusonul ELEV DE SERVICIU;
6. Accesul cadrelor didactice in curtea scolii se face pana in ora 8 00 pe intrarea principala
7. Accesul elevilor in curtea scolii, respectiv in scoala se face pana in ora 8,00 pe urmatoarele cai de acces:
intrarea secundara și intrarea in curtea școlii pe la terenul de sport; accesul lor se face pe baza ecusonului
sau a carnetului de elev;
8. Accesul reprezentantilor legali si a persoanelor care solicita acces in spatiul scolar se fac e prin intrarea
principală dar și prin cea secundară, unde personalul de pază verifică identitatea persoanelor și înregistrează
datele într-un registru de evidență;
9. Dupa ora 8,00 ușile de acces în școală se incuie, iar elevii nu mai au voie sa iasa din incinta scolii pana la
terminarea cursurilor.
10. PROFESORII DE SERVICIU, personalul de pază si oamenii de ingrijire urmaresc respectarea incuierii ușilor.
11.Accesul in incinta cladirii scolii dupa ora 8,00 a altor persoane se face pe intrarea secundară pe baza actului
de identitate;
12.Orice vizitator este trecut in registrul de la punctul de control, unde se vor mentiona data, numele si
prenumele, tipul actului de identitate, seria si numar buletin, scopul vizitei, data intrarii si data parasirii
cladirii;
13.Dupa trecerea datelor in Registrul pentru evidenta accesului in spatiile unitatii de invatamant , persoanele
respective vor primi ecusonul cu inscriptia VIZITATOR;
14.Vizitatorii sau invitatii au sarcina de a purta ecusoanele pe toata durata prezentei in incinta spatiului scolar,
de a merge numai acolo unde si-a anuntat vizita si numai insotit de catre persoana delegata in acest sens
(acolo unde si-a anuntat vizita) si de a restitui ecusoanele primite la iesirea din scoala; in caz contrar, se vor
lua masurile de evacuare a persoanei din spatul scolar si/sau la interzicerea dreptului de acces ulterior;
15.Persoana desemnata pentru a insoti vizitatorul sau invitatul este anuntata de catre profesorul de serviciu
sau elevul de serviciu; daca este solicitat un cadru didactic ce este la ora in acea perioada, se va astepta
pana la pauza;
16.Accesul parintilor in spatiul scolar este permis in urmatoarele cazuri:
a) la solicitarea cadrelor didactice;
b) la sedintele/consultatiile cu parintii organizate de scoala;

c)

pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte situatii s colare care
implica relatia directa cu acestia;
d) la intalnirele solicitate de parinti/reprezentanti legali;
e) la diferite evenimente publice si activitati scolare/extracurriculare organizate in scoala;
f) pentru sprijinirea elevilor cu dizabilitati de clasa pregatitoare si clasa I in sala de curs.
17. Parintii si reprezentantii legali astepta elevii la iesirea de la curs, la iesirele din incinta scolii;
18. Parintii elevilor/copiilor care participa la antrenamentele de fotbal, handbal si arte martiale nu au voie sa
intre in scoala si sa ramana in vestiare sau in sala de sport pentru a asista la antrenamente sau pentru a
astepta preluarea copiilor. Accesul acestora este permis numai pana la intrarea secundara in scoala, de unde
vor fi preluati de catre profesorii antrenori si vor reveni la sfarsitul antrenamentului pentru preluarea
copiilor.
19.Se interzice accesul in unitatea de invatamant cu animale de companie, arme sau obiecte contondente,
substante toxice, explosive, pirotehnice, iritant lacrimogene, usor inflamabile sau cu bauturi alcoolice.
20.Se interzice accesul vizitatorilor cu orice mijloace de transport in curtea scolii .
21. La sfarsitul zilei PROFESORUL DE SERVICIU va consemna in Registrul special EVENIMENTELE DIN TIMPUL
ZILEI
22. Sedintele cu parintii vor fi anuntate si incluse intr-un program aprobat de conducerea scolii. Programul
sedintelor cu parintii va fi afisat pe site-ul scolii. In ziua programata pentru sedinta, dirigintele are obligatia sa
transmita, la intrarea in scoala, lista cu parintii participanti.
NOTĂ. Conţinutul acestei proceduri va fi afișat la avizier si pe site-ul scolii.

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
9.1. Atribuţii ale comisiei:
Directorul şcolii este responsabili pentru implementarea şi menţinerea acestei proceduri :
a.Intocmeste, cu sprijinul de specialitate al organelor de politie/jandarmerie, planul de paza al unitatii;
b.Stabileste atributiile profesorilor de serviciu si al celorlalte persoane din unitate in legatura cu supravegherea elevilor si
insotirea, dupa caz, a persoanelor straine, mentinerea ordinei si disciplinei pe timpul desfasurarii programului de invatamant,
relatiile cu personalul de paza pentru preintampinarea si semnalarea oricarui caz de patrundere ilicita in incinta scolii;

c. Stabileste orarul scolar, programul de audiente, precum si regulile de acces si comportare in scoala si le afiseaza la punctul
de control;
d.Organizeaza instruirea cadrelor didactice si a personalului tehnico-administrativ pentru cunoasterea si aplicarea prevederilor
din prezenta procedura;
e.Informeaza elevii si parintii/ reprezentantii legali ai acestora despre reglementarile interne referitoare la accesul in unitatea
de invatamant;
f. Informeaza, in regim de urgenta, organele de politie/jandarmi si ISMB/ IS1 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;
g.Asigura confectionarea si pastrarea ecusoanelor si vizeaza anual valabilitatea celor aflate in uz, aplicand stampila institutiei
in dreptul perioadei corespunzatoare inscrise in acest act.

Profesorii şi învăţătorii de serviciu sunt direct responsabilii pentru implementarea şi menţinerea acestei
proceduri;
Elevii de serviciu;
Personalul de paza si protectie(gardienii)
Oamenii de ingrijire din scoala;

10. Cuprins
Nr. componentei în
cadrul procedurii
operaţionale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale
Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau,
după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz,
revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii
operaţionale)
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedurii operaţionale
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Cuprins
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ANEXA NR.1
Atributiile elevului de serviciu
1. Respectă indicaţiile profesorului de serviciu;
2. Salută politicos persoanele care intră în şcoală, legitimându-le şi îndrumându-le la cancelarie sau secretariat (într-un registru special
se va trece numele şi prenumele persoanelor ,seria şi numărul BI/CI, intervalul staţionării în şcoală , locul unde intenţionează să
meargă);
3. Îi observă , pe timpul pauzelor , pe cei care produc incidente sau distrug bunuri materiale, înştiinţându-l imediat pe profesorul de
serviciu;
4. Nu permite elevilor să rămână pe holuri, în grupuri sanitare după ce sună de intrare, deranjând astfel procesul de învăţământ;
5. Elevul de serviciu aflat la intrarea principală nu va permite accesul elevilor la intrarea profesorilor respectiv are grijă ca elevii să
circule doar pe intrarea şi scările elevilor.
6. Elevii de serviciu vor avea ţinută decentă şi sprijină activitatea profesorului de serviciu.
7. Elevii vor îndeplini funcţia de elev de serviciu o un ciclu orar şi NU se schimbă în timpul aceleiaşi zile doar în cazuri excepţionale
(boală, lucrări scrise, concursuri, olimpiade etc. (eventualele schimbări motivate se fac numai cu acceptul dirigintelului clasei şi a
profesorului de serviciu);
8. Au obligaţia de a aduce la cunoştinţa directorului sau profesorului de serviciu orice incident apărut în desfăşurarea programului;
9. La acţiuni metodice, culturale conduc invitaţii şi participanţii spre sălile/ locurile de desfăşurare şi urmăreşte circulaţia elevilor sau
persoanelor străine pe coridoare. Dacă este cazul anunţă profesorul de serviciu.
10. Nu părăsesc sectorul în care au fost repartizaţi decât cu acordul profesorului de serviciu; Absentarea nemotivată de la serviciul pe
şcoală, părăsirea postului înainte de terminarea programului, nesemnalarea problemelor care apar profesorului de serviciu, se
sancţionează cu scăderea notei la purtare.

ANEXA NR.2
Atributiile profesorului de serviciu
Fiecare cadru didactic are obligaţia de a îndeplini sarcina de profesor de serviciu pe şcoală, conform graficului stabilit la începutul
semestrului şi afişat în cancelarie. Profesorul de serviciu asigură zilnic respectarea R.O.I. de către toate persoanele care activează sau
intră în instituţie. Învoirea cadrului didactic de la serviciul pe şcoală se acceptă doar dacă are motive foarte bine întemeiate. Acesta are
datoria să anunţe responsabilul care întocmeşte graficul profesorilor de serviciu, cu minimum 2 zile înainte de data la care trebuia să
efectueze serviciul, pentru a fi înlocuit cu un alt cadru didactic sau poate să-şi găsească singur un înlocuitor.
Profesorul de serviciu asigură desfăşurarea procesului de învăţământ în bune condiţii, îndrumând şi controlând activitatea din şcoală,
având următoarele atribuţii:
1. Este prezent în unitatea şcolară cu 15 minute înainte de începerea orelor.
2. Poartă legitimaţia care indică activitatea specifică.
3. Face prezenţa elevilor de serviciu pe şcoală, organizează, instruieşte şi îndrumă activitatea acestora; îi dă elevului de serviciu orarul
personal din ziua respectivă, astfel încât în cazul în care apar probleme în timpul orelor să poată fi contactat.
4. Supraveghează intrarea elevilor în şcoală, împreună cu gardianul;
5. Informează, in regim de urgenta, conducerea școlii si/sau organele de politie/jandarmerie asupra producerii unor evenimente de
natura sa afecteze ordinea publica, precum si aupra prezentei nejustificate a unor persoane in incinta scolii sau in imediata apropriere
a acestora. In cazul unor incidente grave sau ai unor situatii care pot conduce la acte grave de violenta sau la incidente care pot pune
in pericol siguranta elevilor sau personalului , vor fi informate cu prioritate organele de politie/jandarmerie.
6.Asigură accesul controlat in scoala pentru toate categoriile de vizitatori conform prezentei proceduri;
monitorizeaza Registrul pentru evident accesului in spatiile scolii;
7. Verifică respectarea accesului in curtea scolii si in incinta cladirii scolii prin punctele stabilite de procedura;
8. Interzice accesul oricarei persoane care nu se incadreaza in cazurile stabilite de procedura
9. Conduce vizitatorul la persoana pentru care a venit la scoala sau anunta persoana vizitata sa mearga la locul de asteptare;
10. Se ingrijeste ca parintii sau reprezentantii legali sa isi astepte copiii in afara spatiului scolar, in zona stabilita in procedura;
11. Asigură îndeplinirea programului în bune condiţii: sunatul la timp pentru intrarea şi ieşirea elevilor la şi de la ore, prezenţa
profesorilor în fiecare clasă (în caz contrar va anunţa imediat directorul pentru a se lua măsurile corespunzătoare).

12. Profesorul de serviciu supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul pauzelor, intervine în cazul în care sunt abateri
disciplinare sau evenimente deosebite, pe care le consemnează ulterior în procesul verbal.
13. Controlează starea de curățenie și respectarea normelor de igienă din școală și asigură ordinea și curățenia din curtea școlii, cu
ajutorul femeilor de serviciu.
14. La solicitarea elevului de serviciu pe școală, profesorul de serviciu oferă informațiile necesare persoanelor străine(părinți, rude,
ș.a.)
15. Profesorul de serviciu, cu acordul directorului, permite claselor la care în ultima oră nu este prezent profesorul, din diverse motive,
să părăsească unitatea de învățământ.
16. Profesorul de serviciu din schimbul de după-amiază pleacă din școală ultimul, după ce s-a asigurat că toţi elevii au părăsit curtea
şcolii şi că nimic deosebit nu se petrece în incinta şcolii.
17. Profesorul de serviciu ia măsurile necesare pentru respectarea ROI (disciplină fumat, violenţă etc.) şi anunţă imediat conducerea
şcolii in cazuri de evenimente deosebite
18. Profesorul de serviciu consemnează în registrul special de procese verbale evenimentele deosebite care se petrec în perioada
desfăşurării serviciului său.

