
 

 

   

 

                                                      

REGULAMENT 

privind activităţile de ordine şi creşterea siguranţei elevilor în perimetrul 

colegiului 

Art.1.  DISPOZIŢII GENERALE 

Prezentul regulament este elaborat în baza Ordinului comun al MAP 4703 din 

20.11.2002, al MI 349/20.11.2002 şi al MEC 5016/20, Ordin publicat în Monitorul Oficial 

nr.885/07.12.2002. 

Regulamentul nu intră în contradicţie cu  actualul Regulament de organizare şi 

funcţionare al unităţilor din învăţământul preuniversitar şi completează Regulamentul Intern 

al Colegiului Naţional”Al.I.Cuza” Ploieşti. 

Art. 2.  SITUAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 Colegiul Naţional „Al.I.Cuza” este amplasat în zona centrală a municipiului Ploieşti, pe 

str. Trei Ierarhi nr. 10. Fiind înconjurat pe mai mult de trei din laturile sale de străzile Trei 

Ierarhi, Vasile Lupu, Cuza Vodă şi Vlad Tepeş, prezintă multe posibilităţi de acces chiar 

dacă are o împrejmuire nouă, iar pe timpul nopţii este asigurată o iluminare 

corespunzătoare.  

 In unitate îşi desfăşoară activitatea un număr de 1110 elevi şi 79 angajaţi (cadre 

didactice, personal auxiliar şi nedidactic, personal administrativ).  

 Baza sportivă a unităţii şi faptul că unitatea are o poziţie centrală, atrage un număr 

mare de persoane de diferite vârste dornice să facă sport, dar şi pe alţii care creează 

probleme privind siguranţa elevilor şi personalului şcolii. Clădirile, curtea şcolii, baza 

sportivă şi împrejmuirea liceului constituie perimetrul şcolii. 

Art. 3. ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ŞCOALĂ 

a) Serviciul pe şcoală a cadrelor didactice se organizează în  două schimburi, de 

preferat în ziua metodică, după cum urmează: 

 - schimbul I dimineaţa                 700-1300 

 - schimbu lI  după amiaza        1300-2000 

b) Profesorii de serviciu au următoarele îndatoriri: 

- se prezintă la ora stabilită pentru începerea serviciului şi nu părăsesc şcoala pe durata 

acestuia decât cu aprobarea direcţiei; 

- verifică la intrarea şi ieşirea din schimb starea sălilor de clasă, a holurilor, grupurilor 

sanitare şi anexelor urmărind starea mobilierului, integritatea uşilor şi ferestrelor, curăţenia, 

etc. 
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- consemnează în registrul de procese verbale constatările făcute, referitoare la starea de 

curăţenie, starea disciplinară a elevilor, absenţe sau întârzieri ale profesorilor, incidente care 

au avut loc în perimetrul şcolii, colaborarea cu reprezentanţii Jandarmeriei sau Poliţiei de 

proximitate, cu personalul de serviciu, etc. 

 

Art. 4.      ACCESUL ÎN UNITATE  

Accesul în unitate se realizează astfel: 

- pentru elevi – prin intrarea elevilor. Accesul elevilor este permis la prima oră până la ora 
725 şi în pauze, iar după amiaza până la 1325 şi de asemenea în pauze. Este interzis 
elevilor să părăsească perimetrul şcolii în timpul cursurilor. Elevii pot pǎrǎsi unitatea în 
timpul programului doar în cazuri justificate, pe bazǎ de bilet de voie, semnat de 
profesorul clasei, profesorul de serviciu sau diriginte, scutire medicalǎ eliberatǎ  de cǎtre 
medicul şcolii sau pe bazǎ de cerere prezentatǎ personal de pǎrintele (tutorele) elevului. 
La ieşirea elevului din şcoalǎ, biletul de voie sau cererea pǎrintelui rǎmân la personalul 
de pazǎ. 

- pentru profesori – prin intrarea profesorilor sau a elevilor. 
- pentru părinţi şi alte persoane – accesul are loc prin intrarea elevilor. 
- pentru aprovizionarea chioşcului – accesul are loc prin poarta de la terenul de sport 

din str. Trei Ierarhi. 

- pentru autovehicule autorizate (salvare,pompieri,poliție, aprovizionare cu 

materiale, ridicarea gunoiului, etc.) -  intrarea se realizează prin porțile de acces în 

curtea unității(din str. Trei Ierarhi, respectiv str. Vlad Tepeş). 
a) accesul elevilor în perimetrul şcolii, la cursuri sau activităţi extraşcolare (organizate 

de şcoală sau în colaborare), se face pe bază de legitimaţie de elev cu fotografie sau 

carnet de elev, vizate anual.  

Prin Implementarea proiectului de înregistrare automată a prezenţei(SAIP) la intrarea 

în şcoală elevii sunt obligaţi să scaneze legitimaţia la cititorul pentru intrare şi să 

prezinte legitimaţia personalului de pază. 

La ieşirea din şcoală elevii sunt ,de asemenea obligaţi să scaneze legitimaţia la 

cititorul de ieşire. 

În urma acestor operaţiuni părinţii care au adresa de mail în baza de date vor primi 

un mesaj automat în care se precizează că elevul a ajuns/a plecat de la şcoală. 

b)  accesul părinţilor este permis numai în perioada pauzelor sau când sunt programate 

şedinţe cu aceştia ori consultaţii sau lectorate. La intrarea în unitate, părinţii sau alte 

persoane(când nu participǎ la adunǎri sau consultaţii) se vor legitima cu BI sau CI, 

primind ecusonul ”Vizitator”,  vizitatorul fiind înregistrat  într-un registru de intrări în 

care se vor consemna data, ora intrării – ieşirii, numele şi prenumele, serie – număr 

CI, cui se adresează (profesor, secretariat, contabilitate, administrator, director, 

cabinet medical, etc.). Ecusonul va fi purtat la vedere pe durata şederii în unitate. 

c)  în caz de situaţii de urgenţă (incendii, cutremur, alarme, etc.) evacuarea elevilor, 

personalului şi bunurilor va fi realizatǎ conform planurilor de evacuare afişate în 



 

 

 

 

fiecare clasǎ, sub îndrumarea directǎ a profesorului de serviciu şi a profesorilor aflaţi 

la clase în momentul respectiv. Aceştia au obligaţia de a verifica prezenţa elevilor la 

locul de adunare. 

d)  nu este permisă staţionarea părinţilor sau a altor persoane în perimetrul unităţii 
(local, curte) pe durata orelor de curs, decât cu aprobarea conducerii liceului, sau în 
lipsă, a profesorului de serviciu şi numai pentru situaţii deosebite (persoane în vârstă, 
cu copii mici, timp nefavorabil) staţionarea fiind posibilă doar în locurile indicate de 
profesorul de serviciu. 

e)  este interzis accesul în unitate al persoanelor sub influența băuturilor alcoolice, a 

celor turbulente, a celor însoțite de animale sau pachete voluminoase al căror 

conținut nu se cunoaşte sau a persoanelor care au intenția vădită de a deranja 

ordinea şi liniştea din şcoală. 

f)  accesul elevilor şcolii  pe baza sportivă este admis în timpul orelor de curs numai cu 

acordul profesorilor de sport sau a conducerii şcolii, iar după ore sau sâmbăta şi 

duminica, accesul elevilor sau altor persoane este admis pe baza de tabel aprobat de 

conducerea şcolii. Eventualele pagube produse  bazei sportive sau localului vor fi 

suportate de participanţi. 

g)  pe durata orelor de curs este interzis accesul elevilor la chioşcul din interiorul şcolii. 

h) este interzisă introducerea în perimetrul şcolii de către elevi sau alte persoane a 

băuturilor alcoolice, drogurilor, materiale cu conținut obscen sau materiale care pun 

în pericol siguranța fizică şi psihică a elevilor. Comercializarea prin diferite forme a 

acestor materiale prezintă circumstanțe agravante. 

i)  este interzis accesul în unitate al comercianților ambulanți. 

 

Art. 5.    UNIFORMA ŞCOLARĂ 

   Pentru individualizarea colegiului în raport cu alte unităţi şcolare şi pentru a evidenţia 

apartenenţa unui elev la şcoala noastră, elevii vor purta pe durata cursurilor şi a activităţilor 

extracurriculare care se desfăşoară în şcoală (cu excepţia celor sportive) uniforma 

şcolară.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). 



 

 

 

 

Prezenţa elevilor fără uniformă, la cursuri sau activităţil extracurriculare care se desfăşoară 

în şcoală(mai puţin activitătile sportive) este sancţionată conform articolului 118 alin. 2 ( a - 

d ) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar 

aprobat cu nr. 5115/15.12.2014  art. 147 şi prevederilor din Regulamentul intern. Sancţiunea 

se aplică de către diriginţi, la propunerea cadrelor didactice sau a  profesorului de serviciu. 

 

Art. 6.   ASIGURAREA PAZEI ŞI SUPRAVEGHERII PERIMETRULUI 

Paza şi supravegherea unităţii/personalului se va realiza prin: 

1. Personalul propriu al unităţii (paznici, mecanici, fochişti) 
2. Prin sistemul video de supraveghere 
3. Colaborarea cu formaţiuni ale Jandarmeriei şi Poliţiei de proximitate 

 
1. Personalul prevăzut la acest punct va efectua paza pe bază de grafic, asigurând 

permanenţa pe durata desfăşurării cursurilor. Personalul de pază are următoarele atribuţii: 

a) nu permite accesul nejustificat în perimetrul colegiului nici unei persoane străine, 

b) răspunde la solicitările profesorului sau elevilor de serviciu pe şcoală pe durata 

programului de lucru, asigurând securitatea elevilor si bunurilor. 

c) solicită, în situaţii critice, sprijinul formaţiunilor de jandarmi sau al poliţiei 

d) informează conducerea liceului, formaţiunile de jandarmi sau poliţia asupra 

persoanelor care staţionează nejustificat, în mod repetat, în apropierea liceului. 

e) verifică la intrarea în schimb şi periodic pe durata acestuia starea uşilor de acces în 

unitate, a porţilor şi împrejmuirilor, a grilajelor de la ferestre, luând măsuri provizorii 

de securizare şi anunţând conducerea unităţii asupra aspectelor constatate, iar dacă 

este cazul şi organele de ordine. 

f) la ieşirea din schimb consemnează într-un proces verbal evenimentele din timpul 

serviciului şi problemele rămase nerezolvate. 

2. a) Sistemul video de supraveghere, având în structură 33 camere video ( 26 camere în 

sălile de clase şi 7 camere pe hol),  este destinat să urmărească permanent accesul în 

clădirea şcolii, circulaţia pe holuri şi accesul pe terenul si către sala de sport. El va oferi, la 

nevoie,  informaţiile necesare soluţionării situaţiilor care aduc atingere securităţii 

persoanelor şi bunurilor din şcoală. De asemenea poate fi utilizat sistemul centralizat al 

serviciului specializat al Primăriei Ploieşti, care are amplasate 4 camere exterioare în 

perimetrul şcolii. 

    b) Personalului şcolii şi elevilor le este interzis să intervină asupra componentelor 

sistemelor de supraveghere şi scoaterea lui din funcţiune. 

 3. Compartimentul secretariat va lua zilnic (luni-vineri, orele 1100-1900) legătura cu patrula 

de jandarmi care are în obiectiv şcoala, pentru  a asigura, când este cazul, intervenţia 

rapidă a acesteia.In afara acestor ore, precum şi în zilele de weekend, Jandarmeria va fi 

apelată la nr. de telefon 112 sau 956. 

 



 

 

 

 

 Art. 7.   MĂSURI DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNI 

a)  elevii şcolii care, în perimetrul liceului, încalcă prevederile prezentului regulament vor fi 

sanctionațI conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcționare a unităţilor din 

învățământului preuniversitar şi Regulamentului intern al şcolii. Constatările vor fi făcute de 

profesorii şcolii, personalul de pază sau de îngrijire, iar sancțiunile vor fi aplicate numai de 

diriginţi sau conducerea liceului, conform regulamentelor menționate.  

b)  cadrele didactice care nu se achită de obligațiile de serviciu izvorâte din prezentul 

regulament vor fi sancționate conform Statutului Personalului Didactic, iar personalul de 

pază sau deservire angajat al şcolii  conform prevederilor Codului muncii. 

c)   Persoanele care încalcă prevederile art.4 vor fi sancţionate coform legislaţiei în vigoare  

d)   Comercializarea prin chioşcurile şcolare a altor produse decât cele prevăzute prin 

contract (ţigări, băuturi alcoolice, tipărituri şi înregistrări audiovideo cu conţinut obscen 

constituie contravenţie şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare de către organelle 

abilitate. 

                                

Art. 8.   DISPOZITII FINALE 

a)  Popularizarea in cadru organizat, în incinta unităţilor de învăţământ a cazurilor 

instrumentate de poliţie privind fapte antisociale comise de elevi şi comunicarea măsurilor 

adoptate ; 

b)  Crearea unei baze de date la nivelul unităţii şcolare privind situaţia elevilor problemă, 
situaţia elevilor potenţial problemă, a elevilor despre care există date că frecventează 
anumite locuri şi medii dubioase şi punerea lor la dispoziţia organelor abilitate; 

c)  abaterile de la prezentul regulament se constată pentru elevi, cadre didactice şi 

personalul angajat al şcolii de către conducerea liceului sau persoane împuternicite de 

aceasta, iar pentru restul persoanelor de către reprezentanții poliției, jandarmeriei, poliţiei 

comunitare sau altor autorități cu atribuţii în domeniu. 
d)  Sancţiunile prevăzute în articolul 7,  sunt aplicate de reprezentanti ai Inspectoratului 

Judetean de Politie, Inspectoratuiui Judetean de Jandarmi, Poliţiei Comunitare Ploieşti, 

Gărzii Financiare-Comisariatul Regional Prahova, Oficiul pentru Protectia Consumatorului 

Prahova. 

 . 

DIRECTOR, 

Prof. RODICA POPESCU 

 


