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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 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat 

 

Mestecan 

Cornelia 

 

Coordonator 

CEAC 

12.11.2012  

Canciu Daniela 

Coordonator de 

proiecte şi 

programe 

12.11.2012  

1.2. Verificat Răduţ Ioana Director adj. 13.11.2012  

1.3 
Aprobat 

în CA 
Trişcă Rodica Director  13.11.2012  
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale: 

 

Ediţia / revizia în 

cadrul ediţiei 
Componenta revizuită Modalitatea reviziei 

Data de la care se 

aplică prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1    

2.2. Revizia 1 1.ACCESUL  ÎN UNITATE  
A  ELEVILOR , 
PERSONALULUI  ŞCOLII  
ŞI A PERSOANELOR 
STRĂINE 
4. ASIGURAREA  PAZEI  
UNITĂŢII  DE  
ÎNVĂŢĂMÂNT 

Adaptarea la adresa 
nr. 67843/09.11.2012 
MECTS 

14.11.2012 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale: 

 

Scopul 
difuzării 

Nr.exe
mplar
e 

Compartiment Funcţia   Nume prenume Data 
primirii 

Semnătura 

Aplicare 1 Catedra tehnică Responsabil Cristea Elisabeta   
Aplicare 1  Membru Farmaciuc Rodica   
Aplicare 1  Membru Boilă Narcisa   
Aplicare 1  Membru Curta Codruţa   
Aplicare 1  Membru Călian Alexandrina   
Aplicare 1  Membru Damina Liana   
Aplicare 1  Membru Tudose Neli   
Aplicare 1  Membru Gavriş Mariana   
Aplicare 1  Membru Câlniceanu Maria   
Aplicare 1  Membru Meteş Daniela   
Aplicare 1  Membru Gânscă Elena   
Aplicare 1  Membru Toader Anca   
Aplicare 1  Membru Baciu Rodica   
Aplicare 1  Membru Crişan Angela   
Aplicare 1  Membru Rîza Mariana   
Aplicare 1  Membru Neaga Ioan   
Aplicare 1  Membru Gherman Ana Daniela   
Aplicare 1  Membru Mocan Alexandru   
Aplicare 1  Membru Popa Ioan   
Aplicare 1  Membru Hărănguş Ioan   
Aplicare 1  Membru Pălăcean Teodor   
Aplicare 1  Membru Mariş Traian   
Aplicare 1  Membru Micu Lucian   
Aplicare 1  Membru Balazs Alexandru   
Aplicare 1  Membru Petruş Ioan   
Aplicare 1 Catedra de Responsabil Ciupe Lenuţa   
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matematică şi 
ştiinţe 

Aplicare 1  Membru Stupar Mariana   
Aplicare 1  Membru Caniu Gabriela   
Aplicare 1  Membru Teodorescu Gabriel   
Aplicare 1  Membru Lung Liliana Dana   
Aplicare 1  Membru Câmpean Luminiţa   
Aplicare 1  Membru Szasz Tunde   
Aplicare 1  Membru Bagdasar Luminiţa   
Aplicare 1  Membru Mestecan Cornelia   
Aplicare 1  Membru Vlad Mihai   
Aplicare 1 Catedra limbă 

şi comunicare 
Responsabil Lungu Ana   

Aplicare 1  Membru Abrudan Anda   
Aplicare 1  Membru Torge Nadia   
Aplicare 1  Membru Bercean Felicia   
Aplicare 1  Membru Manole Smaranda   
Aplicare 1  Membru Orza Adela   
Aplicare 1  Membru Igna Mihaela   
Aplicare 1  Membru Nendrean Ioana   
Aplicare 1  Membru Toma Alia   
Aplicare 1  Membru Verdeş Monica   
Aplicare 1  Membru Rotar Adriana   
Aplicare 1  Membru Tămaş Ionela   
Aplicare 1  Membru Boldor Marius   
Aplicare 1  Membru Canciu Daniela   
Aplicare 1  Membru Hoarcă Ion Daniel   
Aplicare 1  Membru Crişan Răzvan   
Aplicare 1  Membru Csegezi Mariana   
Aplicare 1  Membru Căldare Constantin   
Aplicare 1 Administrativ Administrator Rafa Bratosin   
Aplicare 1  Portar Oşan Mircea   
Aplicare 1  Portar Bâlc Ioan   
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4.SCOPUL: - Asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor şcolii aşa cum este prevăzut în Regulamentul  Intern 
5. DOMENIU:  
Procedura se adresează personalului didactic şi elevilor de la Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ:  
 
6.1.Legislaţie primară 
 - Legea Educaţiei Naţionale  nr. 1/2011; 
 - O.M.E.C.T. nr. 1409/2007 privind strategia M.E.C.T. cu privire la reducerea fenomenului de 
 violență în unitățile de învățământ preuniversitar; 
 - Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ; 
 - Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 
 privind asigurarea calităţii educaţiei. 
6.2. Legislaţie secundară 
 - Regulamentul de organizare și funcționare al unităților de învățământ preuniversitar, 
 aprobat prin Ordinul M.Ed.C. nr. 4925/2005; 
 - Adresa M.Ed.C. nr. 29351/2007. 
 -Adresa MECTS nr. 67843/09.11.2012 
6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice 
 - Regulamentul intern al şcolii 

 Documente: 

- Registrul de procese verbale încheiate la sfârşitul fiecărui serviciu în şcoală 
- Tabelul cu planificarea săptămânală a profesorilor de serviciu; 
-  Tabelul cu planificarea zilnică a elevilor de serviciu; 
-  Registrul pentru evidenţa accesului vizitatorilor în spaţiul unităţii de învăţământ; 
-  Condica de prezenţă 
-  Tabelele cu persoanele și grupurile care au acces în unitate în afara orelor de program. 
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7.        DESCRIEREA PROCEDURII  
 
7.1.    SCOP 
7.1.1. Procedura urmăreşte: 
 
 - Asigurarea accesului elevilor, personalului şcolii si persoanelor străine în incinta şcolii 
 - Stabilirea modului de deplasare a elevilor între corpurile de clădire A ,B şi C, pe scări, pe coridoare, în 
curtea şcolii, în laboratoare şi în sala de sport. 
 - Respectarea programului şcolar aşa cum este prevăzut în Regulamentul Intern 
 - Asigurarea siguranţei şi securitatea şcolii aşa cum este prevăzut în Regulamentul Intern 
 - Asigurarea continuităţii programului şcolar 
 - Conştientizarea elevilor asupra efectelor nedorite survenite ca urmarea  comportamentului 
neresponsabil în timpul programului şcolar(orelor şi pauzelor), extraşcolar şi extracurricular 
 - Stabilirea modului de aplicare a sancţiunilor elevilor pentru abateri disciplinare 
 - Stabilirea modului de aplicare a sancţiunilor elevilor pentru abateri disciplinare 
 - Stabilirea modului de soluţionare a contestaţiilor elevilor pentru abateri  disciplinare 
                        
7.2. DOMENIU 

7.2.1. Procedura se adresează personalului didactic, elevilor, portarilor de la Liceul Tehnologic 

„Alexandru Borza”, persoanelor străine (părinți, reprezentanți ai mass-media,autorități etc.) care doresc să aibă 

acces în incinta Liceului Tehnologic „Alexandru Borza”. 
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8. PROCEDURA 

              1. ACCESUL  ÎN UNITATE  A  ELEVILOR , PERSONALULUI  ŞCOLII  ŞI A PERSOANELOR STRĂINE 

SCOP: Asigurarea accesului elevilor, personalului şcolii si persoanelor străine în incinta şcolii. 

ARIA DE CUPRINDERE: 

 Procedura se aplică tuturor elevilor, personalului şcolii, precum şi persoanelor străine care vizitează  
şcoala. 

RESPONSABILI: Cadrele didactice care sunt de serviciu în şcoală, portarii, elevii de serviciu  care au fost 
desemnaţi de către profesorii diriginţi, în baza unui grafic. 

ACTIVITĂŢI: 

1. La începutul programului de şcoală elevii  intră pe baza  a carnetului de elev şi ecusonului  sub directa 
îndrumare a profesorilor de serviciu . 

2. Deplasarea în pauze între cele două clădiri, în şcoală şi pe coridoare,  se face sub supravegherea  
profesorilor de serviciu, femeilor de serviciu şi pedagogului. 

3. Personalul şcolii are acces în şcoală pe bază de card electronic pe intrarea principală securizată şi păzită. 
4. Accesul persoanelor străine se va face doar pe intrarea principală securizată şi păzită  
5. Un elev de serviciu va sta la poartă şi va intermedia legătura între persoanele străine şi diferitele 

compartimente sau persoane căutate. 
6. Persoanele străine au obligaţia să se legitimize elevului /portarului de serviciu, cu BI/CI . 
7. Persoanele străine au obligaţia de a aştepta până când în Registrul pentru evidenţa accesului 

vizitatorilor în spaţiul unităţii de învăţământ, sunt înregistrate datele personale, de către portar, ora 
intrării şi persoana cu care doreşte să discute, după care vor  primi un ecuson de vizitator şi vor fi 
conduse de către elevul de serviciu . 

8. La părăsirea şcolii, în acelaşi registru, portarul/ elevul de serviciu completează data ieşirii din unitatea 
şcolară, după ce a fost înapoiat ecusonul de vizitator. 

9. Părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor îi pot conduce la cursuri până la poarta principală sau îi pot 
aştepta la ieşirea de la cursuri tot la poarta principală. 

10. Părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor au acces în incinta şcolii doar în pauze, cu excepţia cazurilor de 
forţă majoră. 

11. Este interzis accesul în şcoală al persoanelor turbulente sau a celor aflate sub influenţa băuturilor 
alcoolice, a celor având comportament agresiv, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja 
ordinea şi liniştea în unitatea de învăţământ. 

12. Se interzice intrarea vizitatorilor însoţiţi de câini sau care au asupra lor arme sau obiecte contondente, 
substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile, publicaţii având 
caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante sau băuturi alcoolice. 

Notă. Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la avizierul şcolii. 
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 2. DEPLASAREA ELEVILOR ÎN SPAŢIUL ŞCOLAR 

SCOP : Stabilirea modului de deplasare a elevilor între corpurile de clădire A ,B şi C  pe scări, pe coridoare, în 
curtea şcolii, în laboratoare şi în sala de sport. 

ARIA DE CUPRINDERE : Procedura se aplică tuturor elevilor şi personalului şcolii 

RESPONSABILI: Cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în cabinet, laborator, sala de sport, Cadrele 
didactice de serviciu pe şcoală,Elevii şcolii, 

Activităţi: 

1. Deplasarea elevilor pe coridoarele şcolii se va face cu responsabilitate, fără a pune în pericol sănătatea 
personală individuală sau a altor elevi.  

2. Elevii aşteaptă profesorul în faţa cabinetului/laboratorului în linişte, într-un mod organizat şi civilizat.  
3. Urcatul şi coborâtul scărilor se va face doar prin zonele alocate elevilor, treaptă cu treaptă, folosind 

balustrada drept punct de sprijin.  
4. Deplasarea din corpul A,B în corpul C se va face în mod organizat şi doar pe perioada pauzei, în timpul 

orei porţile fiind încuiate de către personalul auxiliar.  
5. Elevii aşteaptă în linişte eliberarea vestiarelor şi nu forţează intrarea în sala de sport . 

 3.RESPECTAREA TIMPULUI ALOCAT OREI DE CURS ŞI PAUZEI 

SCOP: Respectarea programului şcolar aşa cum este prevăzut în Regulamentul Intern 

ARIA DE CUPRINDERE: Procedura se aplică elevilor, profesorilor şi echipelor de serviciu pe şcoală. 

RESPONSABILI: Cadrele didactice, Cadrele didactice care sunt de serviciu pe şcoală, Elevii de serviciu 

Activităţi  

1. Elevii de serviciu pe şcoală vor suna corespunzător graficului primit 
2. Profesorii de serviciu supraveghează intrarea elevilor în clasă respectând pauza de 10 minute  
3. Cadrele didactice vor intra la timp la oră, respectând timpul alocat orei de curs  
4. Cadrele didactice vor ieşi la timp din sala de clasă, respectând timpul alocat pauzei, după ce s-au asigurat 

că elevii au părăsit clasa şi vor elibera coridoarele îndrumând elevii în curte. 
5. Elevii pot ieşi din clasă doar în cazuri urgente cu aprobarea profesorului de la oră 

             4. ASIGURAREA  PAZEI  UNITĂŢII  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT 

SCOP: Asigurarea siguranţei şi securitatea şcolii aşa cum este prevăzut în Regulamentul Intern 

ARIA DE CUPRINDERE: Procedura se aplică paznicilor şi personalului şcolii 

RESPONSABILI:Paznici, Director 

ACTIVITĂŢI: 
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1. Paza este asigurată de portar si personal de pază angajat.  
2. Paza de zi este asigurată de sistemul de detecţie, semnalizare efracţii şi înregistrare video cu circuit 

închis amplasat în Secretariat si la poarta principală. 
3. Paza de noapte este asigurată de portar si personal de pază angajat. 
4. Între orele 14.00- 22.00 paza este asigurată şi de personalul de curăţenie. 
5. Poarta se închide dupa ora 8.00 şi se deschide la ora 14.00. 
6. Elevii vor intra pe baza carnetului de elev şi a ecusonului. 
7. Elevii pot părăsi şcoala doar cu bilet de voie eliberat de diriginte, cabinetul medical , profesorul de 

serviciu   sau însoţiţi de profesorul clasei. 

5.SUPLINIREA PERSONALULUI DIDACTIC ABSENT 

SCOP: Asigurarea continuităţii programului şcolar 

ARIA DE CUPRINDERE: Procedura se aplică cadrelor didactice 

RESPONSABILI: Director.Comisia de servciu în şcoală 

ACTIVITĂŢI : 

1. Cadrele didactice care absentează pe motive medicale au obligaţia să anunţe secretariatul şcolii perioada 
în care vor lipsi. 

2. Directorul asigură suplinirea cu profesori de aceeaşi specialitate dacă se poate, iar dacă nu cu profesori 
de alte specialităţi. 

3. Cadrele didactice care se învoiesc pentru diferite motive trebuie să-şi asigure suplinirea orelor cu 
profesori colegi care nu au ore. 

4. Cererile de învoire cu lista profesorilor suplinitori va fi aprobată de director.     

 6.COMPORTAMENTUL ELEVILOR ÎN TIMPUL PROGRAMULUI ŞCOLAR ŞI EXTRAŞCOLAR 

SCOP: Conştientizarea elevilor asupra efectelor nedorite survenite ca urmarea comportamentului neresponsabil 
în timpul programului şcolar(orelor şi pauzelor), extraşcolar şi extracurricular 

ARIA DE CUPRINDERE: Procedura se aplică tuturor elevilor 

RESPONSABILI: Elevii şcolii; Diriginţii, Director 

ACTIVITĂŢI : 

1. Elevii vor fi instruiţi în legătură cu efectele nedorite ale unui comportament inadecvat în timpul 
programului şcolar, (ore şi pauze), extraşcolar şi extracurricular la orele de dirigenţie.  

2. Elevii sunt direct răspunzători de conduita lor din timpul programului şcolar şi extraşcolar.  
3. Elevii vor semna un proces-verbal de luare la cunoştinţă a regulilor de comportament prelucrate la orele 

de dirigenţie prin care îşi asumă răspunderea pentru fapte dăunătoare asupra colegilor sau a altor 
persoane din şcoală.  

4. Profesorii diriginţi vor întocmi două exemplare din care unul este păstrat la mapa dirigintelui iar un 
exemplar va fi predate la director . 

5. Profesorii diriginţi vor aduce la cunoştinţa părinţilor conţinutul acestei proceduri ( vor semna un 
proces-verbal de luare la cunoştinţă). 
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7. APLICAREA SANCŢIUNILOR ELEVILOR PENTRU ABATERI DISCIPLINARE 

SCOP: Stabilirea modului de aplicare a sancţiunilor elevilor pentru abateri disciplinare 

ARIA DE CUPRINDERE:Elevilor şcolii 

RESPONSABILI:Profesori diriginţi, Director 

ACTIVITĂŢI: 

1. Profesorul diriginte anchetează fapta disciplinară la nivelul clasei/şcolii.  
2. Profesorul diriginte stabileşte în funcţie de gravitatea faptei măsurile de sancţionare a elevului împreună 

cu comisia de disciplină elevi şi consiliul profesorilor clasei. 
3. Profesorul diriginte prezintă o informare directorului cu faptele săvârşite şi cu măsurile de sancţionare.  
4. Profesorul diriginte/director duce la îndeplinire măsurile de sancţionare a elevilor.  
5. Profesorul diriginte/director poate anula sancţiunea dacă elevul dă dovadă de un comportament. 

ireproşabil pe o perioadă de 8 săptămâni până la sfârşitul semestrului/anului, prevederea scăderii notei 
la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula.  

8.CONTESTAREA SANCŢIUNILOR ELEVILOR PENTRU ABATERI DISCIPLINARE 

SCOP: Stabilirea modului de soluţionare a contestaţiilor elevilor pentru abateri disciplinare 

ARIA DE CUPRINDERE: Elevilor şcolii 

RESPONSABILI: Profesori diriginţi, Director, Consiliul de Administraţie 

ACTIVITĂŢI: 

1. Contestaţiile împotriva sancţiunilor se adresează Consiliului de Administraţie al şcolii în termen de 5 zile 
de la aplicarea sancţiunii.  

2. Contestaţiile se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul şcolii.  
3. Hotărârea Consiliului de Administraţie este definitivă.  
4. Elevul va primi o adresă cu sancţiunea primită şi părintele/tutore la fel.  

Notă.    Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la avizierul şcolii 

              Conţinutul acestei proceduri va fi afişat în fiecare sală de clasă 

     


