
VIZIUNEA: Performanţă într-o şcoală responsabilă 
MISIUNEA:   Colegiul  Național AL.I.Cuza” Municipiul Ploiești ”

îşi  propune să asigure calitatea actului educaţional 
pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev 
în vederea responsabilizării şi a succesului social 
într-o lume în schimbare prin:    

REGULAMENT 
INTERN

III.B.2. Indatoririle elevilor

Art.89.  Elevii Colegiului Naţional ”Alexandru Ioan Cuza” au următoarele îndatoriri:
(1) să cunoască şi să respecte:

a) legile statului
b) regulament intern
c) regulile de circulaţie şi cele de apărare a sănătăţii
d) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor
e) normele de protecţie civilă
f ) normele de protecţie a mediului 

(2) să frecventeze cursurile cu regularitate, respectând orarul şcolii
(3) să fie punctuali la orele de curs şi să se pregătească la fiecare disciplină de studiu
(4) să aibă permanent carnetul de elev, vizat anual,  pentru legitimarea sa în orice moment
(5) să utilizeze cu grijă şi să restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar, manualele 
primite gratuit (clasele V-X) 
(6) să respecte proprietatea şcolii ca şi pe cea personală; orice stricăciune sau distrugere a 
acestora va fi sancţionată prin răspundere materială individuală sau colectivă
(7) să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea 
notelor, precum şi părinţilor pentru informare în legătură cu situaţia şcolară.
(8) să scaneze legitimaţia de elev la intrarea și la ieșirea din școală
(9) să respecte graficul privind repartiţia sălilor de clasă, iar elevul de serviciu  pe clasă să 
anunţe profesorii clasei sau dirigintele de orice modificare
(10) să păstreze curăţenia în toate spaţiile şcolare
(11) să-şi îndeplinească îndatoririle specifice atunci când asigură serviciul pe clasă 
(12) să folosească numai spaţiile şcolare destinate elevilor      
(13) să nu posede, să nu consume și să nu distribuie în incinta şcolii materiale cu caracter 
de propagandă politică sau obscene, ţigări, băuturi alcoolice, droguri
(14) să nu aducă în şcoală arme sau substanţe periculoase, muniţie, petarde, pocnitori, 
etc, care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a 
personalului unităţii de învăţământ
(15) să nu lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în 
perimetrul şcolii
(16) să nu aducă jigniri sau să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de 
profesori, colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ
(17) să nu folosească în timpul orelor telefoane mobile, CD playere, walkman-uri, aparate 
de radio, aparate de înregistrare audio-video,etc.
(17a)  să nu folosească mijloacele audio-video pentru a înregistra elevii şi personalul şcolii 
fără acordul acestora.
(18) să nu invite în şcoală, fără acordul conducerii sau a diriginţilor, persoane străine
(19) să nu părăsească incinta şcolii pe durata orelor de curs
(20) să nu se expună posibilelor pericole prin escaladarea ferestrelor, gardului şcolii, 
balustradelor din incinta şcolii, etc.
(21) să nu comită fapte antisociale 
(22) să nu distrugă documente şcolare precum cataloage, condici, registre matricole, etc. 
(23) să nu deranjeze orele de curs
(24) să poarte pe durata cursurilor şi a activităţilor extracurriculare care se desfăşoară în 
şcoală uniforma şcolară - ca ţinută reprezentativă, care asigură individualizarea şcolii în 
raport cu alte unităţi şolare şi apartenenţa elevului la şcoala noastră. 
- Uniforma  şcolară  este alcătuită din: 

a) pentru fete:
cămasă albă
cravată roşie
bretele roşii
fustă(max. 10 cm deasupra genunchilor) sau pantalon lung blugi bleumarin
b) pentru băieţi:
cămasă albă
cravată roşie
bretele roşii
pantalon lung blugi bleumarin

- Uniforma trebuie să fie decentă, neprovocatoare şi curată. Piesele ţinutei nu trebuie să fie 
foarte largi (pantalonii), strâmte sau scurte (cămăşi, fuste).
- Fetelor le este interzisă, pe durata cursurilor, purtarea părului vopsit în culori stridente și 
a machiajului excesiv.
- Băieţilor li se interzice portul părului lung (peste 5 cm) sau vopsit, a bărbii, ciocului, 
favoriţilor, mustăţii, părului prins în batic, cerceilor, brăţărilor, lanţurilor, etc.
- Conducerea şcolii îşi rezervă dreptul de a judeca la solicitarea profesorilor sau diriginţilor 
drept necorespunzătoare şi alte aspecte ale ţinutei elevilor, hotărârile luate urmând să fie 
puse în aplicare.
(25) să nu favorizeze traficul sau comercializarea de droguri
(26) să nu organizeze şi să nu participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea 
activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor
(27) să nu blocheze căile de acces în liceu
(28) să nu practice comerţ ilegal în incinta şcolii
(29) să nu se asocieze în grupuri (bandă, gaşcă) în scopul comiterii de agresiuni, jafuri 
asupra colegilor din şcoala sau asupra altor persoane

Director,
Prof. Rodica Popescu

INSTRUCȚIUNI ÎN CAZ DE 
INCENDIU

Păstraţi-vă calmul și dați alarma* de INCENDIU 

(*ORICE ABUZ SE PEDEPSESTE CONFORM LEGII)

Numărul de telefon al serviciului militar de pompieri din mun. Ploiești 
0244-595366; 0244-595367
Numărul de telefon al conducătorului unității
Dir. Prof. RODICA POPESCU: 0736392051
Dir. Adj.  Prof. ROXANA PĂUN: 0736392053

Măsuri pentru prevenirea incendiilor:

Căile de acces, intervenţie și evacuare a persoanelor și bunurilor în caz de 
incendiu sunt marcate în conformitate cu cerinţele normative și se 
menţin libere. 

În laboratoare, ateliere etc. se introduc numai materialele didactice 
(substanţe, reactivi…) necesare pentru ziua respectivă.

La încheierea activităţilor didactice, dintr-un schimb sau din ziua 
respectivă, se evacuează reziduurile din coșurile de gunoi în locuri 
destinate special, situate în afara construcţiilor.

La încheierea activităţilor specifice se deconectează aparatele/sistemele 
de ventilaţie/climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial și se 
oprește alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor și altor aparate 
sau instalaţii din sălile de curs, birouri, laboratoare, ateliere etc. 

Instalaţiile electrice, de încălzire și instalaţia de protecţie împotriva 
descărcărilor electrice atmosferice se verifică periodic doar de către 
personal autorizat.

În incinta construcţiilor de învăţământ fumatul este interzis.

Se impune cunoașterea sistemului de anunţare-alarmare în caz de 
incendiu. 

Iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare la parametrii 
optimi.

Instalaţiile de prevenire și stingere a incendiilor se exploatează potrivit 
normelor specifice și se verifică periodic.

Material conform ordin MAI nr. 163/2007

INSTRUCȚIUNI ÎN CAZ DE 
CUTREMUR

Este important sa fie păstrat calmul, să se evite panica şi să fie protejati copiii.

Dacă vă aflaţi în interiorul unei clădiri (clasă sau locuinţă) este bine să rămâneţi 
acolo până la terminarea mişcărilor seismice. 

Elevii se vor proteja sub băncile din clasă ghemuit, cu faţa în jos şi cu palmele 
împreunate pe cap. 

Dacă sunteţi în exteriorul clădirilor este important să vă îndepărtati de acestea 
pentru a evita să fiţi loviţi de căderea zidurilor, a cornişelor şi a altor obiecte. Nu 
atingeti firele electrice căzute şi evitaţi apropierea de stâlpii şi liniile electrice.

În locuintă, este bine să vă aşezaţi în dreptul uşilor dintre camere, lângă pereţii 
de rezistenţă sau într-un colţ al camerei, eventual sub masă sau sub un birou. 

În blocuri este interzisă utilizarea lifturilor. Este bine să deschideţi uşa spre 
exterior pentru a evita blocarea ei. În interiorul camerelor, nu vor fi utilizate 
chibrituri sau alte surse de lumină cu flacără pentru a fi prevenite exploziile.

Dacă sunteţi într-un mijloc de transport în comun, staţi pe locul vostru şi 
păstraţi-vă calmul. Conducătorul auto va opri vehicolul (autobuz, troleibuz 
etc.) şi va deschide uşile.

Pentru a nu fi răniţi de căderea unor cărămizi sau tencuieli crăpate şi pentru că 
nu ştiți starea scărilor după seism, nu fugiți pe ușă, nu săriți pe fereastră, nu 
mergeți pe scări, nu utilizați  liftul.

SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA 
ÎN MUNCĂ A ELEVILOR

de alunecare, împiedicare și cădere la 
aceeași înălţime 

pardoseală denivelată
cabluri electrice amplasate pe căile de 
acces sau agăţate  sub bănci

covoare roase
traverse deranjate
pietriș
polei
apă împrăștiată pe pardoseală

Nu citiți în timp ce coborâți sau urcați 
scările

Nu săriți două sau trei trepte deodată
Îndepărtați toate obiectele care ar 
putea provoca alunecarea

Nu purtați obiecte voluminoase care 
împiedică vederea

Nu fugiți pe scări sau coridoare!
Circulați cu atenție mărită!

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITATEA DE PROTECŢIE A MUNCII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 
NSSM* nr. 37 pentru prelucrarea automată a datelor
NSSM nr. 36 pentru laboratoare de analize fizico-chimice și mecanice
NSSM nr. 111 pentru utilizarea energiei în medii normale
ORDIN nr. 599/1998 privind prescripţiile minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă
* NSSM = Norme specifice de securitate a muncii  

Pentru  informații suplimentare contactaţi:
îndrumătorul laboratorului-profesorul/dirigintele;
persoanele cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii din școală. 

MĂSURI PENTRU PREVENIREA 
ȘI COMBATEREA VIOLENŢEI 

Fii tu cel mai bun! 

Fii cooperant!

Respectă-ţi cuvântul dat!
 
Respectă-i pe ceilalţi 
şi proprietatea lor!

Violenţa Nu te face mai puternic!

Violenţa Nu este modul de a obţine 
ceea ce vrei!

Nu lasa violenţa să-ţi conducă viaţa!

Nu fi indiferent!
Indiferenţa susţine violenţa

Violenţa este ultimul refugiu al 
omului incompetent...                                                          

Medierea conflictului să se facă prin intervenţia unei persoane neimplicate în 
situaţia respectivă (de exemplu, psihologul sau consilierul școlii, dirigintele)

Descărcarea energiei acumulate și satisfacerea nevoii de afirmare să se facă 
prin organizarea periodică de activităţi competiţionale pe terenul de sport

Organizarea de activităţi extra școlare diversificate, în funcţie de interesele 
elevilor

Promovarea comunicării dintre elevi și profesori, elevi-elevi

Implicarea elevilor în cursuri interactive, proiecte educaţionale în care 
colaborarea dintre ei să fie pe primul loc 

Rezolvarea de către consiliul de disciplină al elevilor, a anumitor situaţii de 
agresivitate şi violenţă

Raportarea de către elevi și profesori a cazurilor de violenţă sau intimidare la 
care au asistat

Sancţionarea severă a actelor de violenţă

Desfăşurarea de către elevii violenţi a muncii în folosul şcolii

STOP!
Oprește 

violența din 
școala ta!

Violența este 
arma celor slabi

Valoarea școlii rezidă în calitatea absolvenților ei”
”

Anunţaţi incendiul la: Precizati:
CINE anunţă?
CE s-a întâmplat?
UNDE s-a întâmplat?

Salvaţi în primul rând persoanele cu handicap, 
bolnave sau aflate în pericol.

Urmaţi căile de evacuare marcate.
ATENŢIE ! Nu folosiţi alte căi de evacuare decât cele marcate. 
Nu vă întoarceţi spre locurile în care se manifestă incendiul 
pentru a pune la adăpost documente de valoare. 
Viaţa dumneavoastră are o valoare mult mai mare.

Părăsiţi în grabă clădirea păstrănd ordinea pe holurile 
și scările de evacuare.
Îndreptaţi-vă spre locul de adunare marcat corespunzător
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Metoda “triunghiului vieţii” - Denumirea metodei vine de la 
spaţiul cu acelaşi nume creat în imediata apropiere a 

obiectele de mobilier mari care, în eventualitatea prăbuşirii 
tavanului, formează între acesta şi podea un triunghi de 

siguranţă în care o persoană poate fi protejată.  Mergeţi 
lângă un obiect voluminos (o canapea, un pat, un 

dulap etc.) care va lăsa un gol în imediata sa 
apropiere şi să vă întindeţi la baza lui (niciodată 

sub el).

obiecte depozitate pe căile de acces
aglomeraţia din pauze
rănirea cu sticlărie de laborator
reacţii asmatice la praf, fumuri formate în 
timpul activităţii de construcţie/ renovare

căderea pe scări;
ciocnirea de uși deschise brusc;
violenţa, ameninţarea colegilor;
șocuri electrice la contactul cu 
monitoarele etc 

Nu vă împingeți!
Respectați-vă unii pe alții și în pauze!
Nu acordaţi primul ajutor dacă nu 
cunoașteţi procedurile corecte de 
acţiune

Informaţi dascălul dacă voi sau vreun 
coleg a suferit un accident

Aduceţi la cunoștinţa îndrumătorului 
orice defecţiune tehnică sau pericol

Faci parte din generaţia care va lucra în Uniunea Europeană unde 
securitatea și sănătatea în muncă constituie un criteriu de 
profesionalism. 

Prin urmare, ai mai multe șanse în viaţă, dacă:
îţi însușești și respecţi responsabilităţile privind protecţia muncii;
adresezi întrebări;
participi activ la instructajul de protecţia muncii;
respecţi procedurile corecte de lucru și instrucţiunile de protecţie a muncii. 

POSIBILE RISCURI DE ACCIDENTE

MASURI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR


