
 

Extras din PROCEDURĂ PRIVIND REGLEMENTAREA 

ACCESULUI ÎN INCINTA UNITĂŢII  DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

8. DESCRIEREA  PROCEDURII  GENERALE (MOD DE  LUCRU) 

8. 1. Accesul în unitatea de învățământ se va face cu respectarea strictă a prevederilor Ordinului 

comun al Ministerului Educației  și Cercetării nr. 5487 din 31 august 2020 și al Ministerului Sănătății nr. 

1494 din 31 august 2020 pentru  aprobarea măsurilor de organizare  a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2, cap. III. Măsuri de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar, în 

contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2, punctul 3. Organizarea accesului în unitatea de 

învățământ.    

8.2. ASPECTE GENERALE: 

 Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de 

către persoane desemnate din unitatea de învățământ; 

 Distanțarea fizică va fi menținută la intrare și ieșire, respectând marcajele aplicate pe sol 

și fluxul stabilit pentru fiecare categorie în parte;  

 Căile de acces (de tip poartă, ușă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menținute 

deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact. 

 Va fi asigurată comunicarea cu elevii și cu familiile acestora în vederea respectării 

intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare; 

 După dezinfecția mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă; 

 Accesul în interiorul unității de învățământ preuniversitar se va realiza doar după 

dezinfecția mâinilor și sub rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii; 

 Elevii pot intra în  incinta unităţii  şcolare  numai  pe baza carnetului de elev sau a 

ecusonului  vizate  pentru anul în curs.  Excepţie fac elevii clasei pregătitoare  cărora li se 

permite accesul pe baza ecusonului vizat  pentru anul în curs și elevii claselor de început 

(a V-a, a IX-a înv. liceal și profesional) până la completarea și eliberarea carnetelor.  

 Elevii  care  nu au asupra lor carnetul de elev sau ecusonul sunt notaţi  într-un registru  

special (Registrul elevilor fără carnet de note sau ecuson)  de către personalul de pază şi 

protecţie de la punctul de control  (numele şi prenumele, clasa din care fac parte şi numele 

dirigintelui), registru verificat periodic de conducerea şcolii. Se  va verifica de către 

personalul de pază numele și prenumele elevului aflat în Registrul de evidență al elevilor 

pe clase. 

 Elevilor care folosesc microbuzul şcolar şi sosesc mai devreme sau mai târziu din motive 

independente de voinţa lor li se permite accesul în şcoală cu notarea într-un registru a 

numelui, prenumelui elevului, clasa, ora sosirii  şi  motivul întârzierii. Registrul este 

verificat periodic de către conducerea şcolii/diriginți. 

 Ieşirea elevilor din curtea  şcolii în timpul programului sau în pauze este strict interzisă, 

cu excepţia situaţiilor speciale, cazuri în care  elevii vor putea ieşi numai după ce 

profesorul de serviciu/dirigintele a înștiințat familia. Profesorul de serviciu completează  

biletul de voie și trece în  registrul special motivul  învoirii. 

 Pentru păstrarea securităţii şi a siguranţei elevilor, a personalului şi a bunurilor aflate în 

dotarea şcolii, cât şi pentru preîntâmpinarea violenţei în unitatea de învăţământ, 

activitatea în şcoală este monitorizată video permanent. 

 Se interzice intrarea  în incinta unităţii şcolare a elevilor aflați sub influenţa alcoolului, 

turbulenți, însoţiți  de câini  (alte animale) sau  care au   asupra lor arme,  obiecte 

contondente, substanțe toxice, explozivo-pirotehnice, iritant-lacrimogene sau uşor 



inflamabile, publicaţii având  caracter obscen  sau instigator, precum şi stupefiante sau 

băuturi alcoolice. 

 Accesul în  incinta şcolii în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale este permis 

numai cu acordul prealabil al conducerii şcolii. 

 Personalul de monitorizare și control cum ar fi: inspectori școlari, inspectori de 

specialitate, inspectori generali, ministru etc., precum şi reprezentanții autorității locale 

se legitimează și se consemnează în registru. La părăsirea şcolii, în acelaşi registru, 

personalul de pază completează ora  ieşirii din unitatea şcolară. 

 Accesul maşinilor în curtea şcolii este interzis cu excepţia celor care distribuie laptele şi 

cornul, aduc comenzile de manuale, transportă materiale  de curăţenie,  de construcţie sau 

de mobilier.  

 Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic  au acces în incinta 

unităţii  pe la același punct de control sau pe a doua poartă încuiată, dacă au cheie. 

8.3.  ACCESUL ELEVILOR ÎN ȘCOALĂ 

Accesul elevilor se face pe poarta de intrare din strada Brazilor, iar ieșirea pe poarta aflată în 

spatele școlii, din strada Cornului.  

Elevii care învață la etajul I și II în corpul vechi  

Intrare: vor merge  în linie dreaptă, respectând distanța, de la poarta școlii până la intrarea în 

școală, pe ușa de intrare a elevilor (dinspre B-dul Nicolae Iorga). În holul de la parter își vor 

dezinfecta mâinile și vor merge direct în sălile de clasă pe scara dinspre B-dul Nicolae Iorga;  

Ieșire: vor merge pe scara profesorilor, vor ieși pe ușa dinspre atelierul gastronomic, vor urma 

traseul marcat prin fața atelierului gastronomic, până la poarta din spatele școlii și vor ieși din 

incintă pe trotuarul din strada Cornului. 

Elevii de la învățământul primar  - parter, corpul vechi 

Intrare: vor merge, respectând distanța, de la poarta școlii până la poarta de intrare pe aleea 

paralelă cu școala și vor intra pe ușa dinspre str. Brazilor. În holul de la parter își vor dezinfecta 

mâinile și vor merge direct în sălile de clasă;  

Ieșire: vor ieși pe ușa dinspre atelierul gastronomic, vor urma traseul marcat prin fața atelierului 

gastronomic, până la poarta din spatele școlii și vor ieși din incintă pe trotuarul din strada 

Cornului. 

Elevii clasei a X-a A 

Intrare: vor merge  în linie dreaptă, respectând distanța, de la poarta școlii până la intrarea în 

școală, pe ușa de intrare a elevilor (dinspre B-dul N. Iorga). În holul de la parter își vor dezinfecta 

mâinile și vor merge direct în sala de clasă de la parter;  

Ieșire: vor ieși pe ușa de pe aripă, vor merge pe lângă terenul de sport, vor ieși  din incintă pe 

poarta din spatele școlii și vor ajunge pe trotuarul din strada Cornului. 

Elevii care învață în corpul nou 

Intrare: vor merge pe aleea paralelă cu corpul vechi și vor intra în corpul nou pe  ușa de intrare 

a profesorilor. După dezinfecția mâinilor vor merge în sălile de clasă pe scara profesorilor.  

Ieșire: vor ieși pe ușa din fața bibliotecii; elevii vor traversa curtea din fața secretariatului și a 

cancelariei, vor urma traseul marcat până la poarta din spatele școlii și vor ieși din incintă pe 

trotuarul din strada Cornului.  

 



8.4. ACCESUL PROFESORILOR 

Profesorii vor intra pe una dintre porțile de acces din strada Brazilor (poarta elevilor sau 

cea a profesorilor, dacă au cheie). Vor  merge pe aleea paralelă cu corpul vechi și se vor duce 

direct la clasele la care au ore. Vor sta în pauza de 10 minute cu elevii, îi vor supraveghea și le 

vor permite să iasă la toaletă câte unul. Când primul elev s-a întors, va permite următorului să 

meargă. Dacă un profesor are oră în alt corp și trebuie să se deplaseze, va anunța profesorul de 

serviciu de pe etaj.  

8.5. ACCESUL  PĂRINŢILOR 

1. Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc.) este interzis în afara cazurilor 

excepționale, pentru care  este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ. 

2. În cazul depistării unor probleme de sănătate în rândul elevilor minori, părinții/reprezentanți 

legali ai acestora vor fi informați telefonic sau prin alte mijloace de comunicare la distanță: e-

mail, WhatsApp și poștă, în funcție de gravitatea și urgența problemelor medicale identificate. 

Părinții elevilor cu  probleme de sănătate acute sau urgente  au obligația de a  se prezenta cât mai 

repede posibil  la sediul unității de învățământ pentru a prelua elevul.  

3. Accesul părinților care preiau elevii depistați cu probleme de sănătate se va face pe poarta 

din strada Brazilor, pe la punctul de control, parcurgând același traseu prevăzut la punctul 8.3.1. 

a) până la cabinetul medical. După preluarea elevului, ieșirea se va face  pe traseul prevăzut la 

punctul 8.3.1. b). 


