REGLEMENTĂRI
cu privire la accesul în incinta Liceului Teoretic ”Henri Coandă”,
începând cu data de 1 martie 2017,
aprobate în ședința Consiliului de Administrație din 27.02.2017

1. Pentru asigurarea securităţii elevilor, a personalului şi a bunurilor aflate în dotarea şcolii,
şi pentru preîntâmpinarea violenţei în unitatea de învăţământ, Consiliul de Administrație
al Liceului Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova a aprobat prezenta serie de reglementări
privind accesul în incinta unității școlare (conform Hotărârii CA nr25 din 27.02.2017),
anexă la Procedura operațională formalizată privind accesul în incinta Liceului Teoretic
”Henri Coandă” din Craiova.

2. Activitatea în şcoală este monitorizată video permanent. Sistemul de monitorizare video
este gestionat în conformitate cu prevederile Legii nr.667/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date şi Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

3. Personalul de la serviciul de securitate și pază este obligat să cunoască şi să respecte
obligaţiile ce îi revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea şcolii, a
bunurilor şi valorilor încredinţate, precum şi pentru asigurarea ordinii şi securităţii
persoanelor în incinta unităţii de învăţământ.

Director,
Prof. Mihaela Brumar
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REGLEMENTĂRI
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I.

ACCESUL PIETONAL, începând cu data de 1 martie 2017

I.a. ELEVI
1. Accesul elevilor în incinta școlii se face prin intrarea stabilită, securizată și păzită corespunzător,
numită în continuare ”punct de control”.
2. Este permis accesul liber al elevilor și al însoțitorilor acestora (părinți, susținători legali, bunici,
etc.) în incinta Liceului Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova, în intervalul orar 7.30 – 8.15.
3. În intervalul orar 8.15 – 9.00, în cazuri speciale, aflate în evidența serviciului de securitate și pază al
Liceului Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova de la punctul de control, este permis accesul elevilor în
incinta școlii, doar pe baza legitimației de elev/carnetului de elev, vizate în anul școlar curent, în
conformitate cu prevederile ROI al Liceului Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova.
4. Este interzis accesul elevilor cu autoturisme în incinta liceului.
5. În timpul orelor de curs elevii pot părăsi incinta școlii, pe proprie răspundere, dar nu mai pot
reintra în incintă decât cu preluarea lor de la punctul de control de către profesorul diriginte, cu
întocmirea unei note de relații cu privire la motivul preluării.
6. Este interzis accesul elevilor în incinta școlii cu animale de companie, biciclete, role (cu excepția
activităților sportive pentru care sunt necesare aceste obiecte și care vor fi aduse anticipat la
cunoștința serviciului de securitate și pază al Liceului Teoretic ”Henri Coandă”.
7. Se interzice intrarea elevilor care au asupra lor arme sau obiecte contondente , substanțe toxice,
explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau ușor imflamabile, publicații având caracter
obscen sau instigator, precum și stupefiante sau băuturi alcoolice.
8. În cazul în care elevii școlii sau elevi de la alte școli pătrund în școală fără a se legitima/fără a
prezenta carnetul de elev, în afara programului de acces aprobat de Consiliul de Administrație al
liceului, personalul de pază este direct răspunzător de încălcarea acestei prevederi și se vor aplica
sancțiuni disciplinare.
9. În cazul în care elevii școlii sau elevi de la alte școli forțează pătrunderea în școală fără a se
legitima/fără a prezenta carnetul de elev/în afara programului de acces aprobate de Consiliul de
Administrație al liceului, personalul de securitate și pază, directorul unității/profesorul de serviciu
va solicita intervenția poliției și aplicarea prevederilor Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de
încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată în 2011 (MO
partea I nr. 76 din 28.01.2011).
10. Accesul elevilor în clădirile LTHC se face prin intrările destinate elevilor.
11. Se interzice accesul elevilor în incinta școlii după ora 16.00, cu excepția:
a. elevilor participanți la activității sportive organizate de LTHC, care sunt aduse la cunoștința
personalului de securitate și pază;
b. elevilor cazați la internatul liceului, în condițiile stipulate în biletele de voie date de
pedagogii sau supraveghetorii acestora.
Director,
Prof. Mihaela Brumar
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II. ACCESUL PERSONALULUI ȘCOLII, începând cu data de 1 martie 2017

1. Accesul cadrelor didactice și al personalului didactic auxiliar și nedidactic în incinta școlii

este liber în intervalul orar 7.30 – 8.15.

2. După ora 8.15, accesul pietonal al personalului școlii în incinta liceului se face pe baza

legitimaţiei de serviciu/ a cartelei de interfon.

3. Este permis accesul cu autoturisme al personalului școlii în incinta LTHC, pe baza
ecusonului de acces, executat conform modelului stabilit de directorul școlii, care are
obligatia de a asigura păstrarea ecusoanelor neînmânate și de a viza anual valabilitatea
celor aflate în uz, aplicând ștampila instituției. Ecusoanele de acces pentru
autoturismele personalului școlii se păstrează și se eliberează de directorul LTHC.
Ecusonul se va plasa la vedere la intrarea în incinta școlii.

4. Se interzice intrarea în incinta LTHC a angajaților școlii

însoțiți de câini, sau având

asupra lor arme sau obiecte contondente, substanțe toxice, explozivo-pirotehnice,
iritante-lacrimogene sau ușor imflamabile, publicații având

caracter obscen sau

instigator, precum și stupefiante sau băuturi alcoolice.

Director,
Prof. Mihaela Brumar
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III. ACCESUL PIETONAL, începând cu data de 1 martie 2017
I.b. PĂRINȚI, VIZITATORI
1. Este permis accesul liber al însoțitorilor elevilor (părinți, susținători legali, bunici, etc.) în
incinta LTHC, în intervalul orar 7.30 – 8.15.
2. În intervalul orar 8.15 – 16.00 accesul vizitatorilor în LTHC este permis conform programului
afișat la intrarea în școală și pe site-ul instituției, în orele de consultație ale profesorilor diriginți
precum și în intervalul corespunzător audiențelor directorilor și în timpul programului de lucru
cu publicul al serviciului secretariat.
3. Este interzis accesul vizitatorilor, părinților și susținătorilor legali cu autoturisme în incinta
liceului, cu excepția personalului de conducere, monitorizare, îndrumare și control din ISJ sau
MEN.
4. Vizitatorii au obligația, să respecte reglementările interne ale unității de învățământ referitoare
la accesul în școală și să nu părăsească locul stabilit pentru întâlnirea cu persoanele din școală.
Se interzice accesul vizitatorilor în alte spații decât cele stabilite conform declarației inițiale fără
acordul conducerii unității de învățământ. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la
evacuarea din perimetrul școlii a persoanelor respective, de către organele abilitate și/sau la
interzicerea ulterioară a accesului acesteia în grădiniță/școală.
5. Accesul vizitatorilor în incinta școlii se face prin intrarea stabilită, securizată și păzită
corespunzător, numită în continuare ”punct de control”.
6. Accesul vizitatorilor în unitatea de învățământ va fi permis, în conformitate cu prevederile ROI al
Liceului Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova (LTHC), pe baza ecusonului de acces cu mențiunea
”VIZITATOR” executat conform modelului stabilit de directorul școlii, care are obligatia de a
asigura păstrarea ecusoanelor neînmânate și de a viza anual valabilitatea celor aflate în uz,
aplicând ștampila instituției. Ecusoanele pentru vizitatori se păstrează și se eliberează de
personalul de securitate și pază. La punctul de control se vor înregistra: numele, prenumele,
seria și numărul actului de identitate, scopul vizitei, precum și ora intrării și părăsirii incintei
școlii, în Registrul pentru evidența accesului vizitatorilor în LTHC. Vizitatorii au obligatia de a
purta ecusonul de VIZITATOR la vedere, pe toată perioada rămânerii în LTHC și de a-l restitui la
punctul de control, în momentul părăsirii școlii.
7. Personalul de conducere, monitorizare, îndrumare şi control: inspectori şcolari, inspectori de
specialitate, inspectori generali, ministru, etc., se legitimează, se consemnează Registrul pentru
evidența accesului vizitatorilor în LTHC, dar nu li se opreşte CI şi nici nu primesc legitimaţie de
vizitatori.
8. Accesul părinților/reprezentanților legali în incinta școlii este permis în următoarele cazuri:
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a. la solicitarea scrisă a profesorilor diriginți/profesorilor clasei/directorului, adusă la
cunoștința serviciului de securitate și pază;
b. la ședințele / consultațiile/ lectoratele cu părinții, organizate de personalul didactic din LTHC
și aduse la cunoștința serviciului de securitate și pază;
c. pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte situații
școlare, care implică relația directă a părinților/reprezentanților legali cu personalul
secretariatului LTHC, al cabinetului medical sau cu profesorul diriginte/ directorul LTHC;
d. la întâlnirile solicitate de părinți/reprezentanți legali, programate de comun acord cu
profesorii diriginți/profesorii clasei/ directorului LTHC și aduse la cunoștința serviciului de
securitate și pază;
e. la diferite evenimente publice și activități școlare /extracurriculare organizate în cadrul
LTHC, la care sunt invitați să participe părintii/reprezentanții legali și care sunt aduse la
cunoștința serviciului de securitate și pază.
f.

în cazul unor urgențe medicale.

9. Este interzis accesul vizitatorilor, părinților și susținătorilor legali în incinta școlii cu animale
de companie, sau care au asupra lor arme sau obiecte contondente, substante toxice,
explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau usor inflamabile, publicatii avand caracter
obscen sau instigator, precum si stupefiante sau bauturi alcoolice.
10. În cazul în care vizitatorii, părinții și susținătorii legali pătrund în școală fără a se legitima, în
timpul și în afara programului de acces aprobat de Consiliul de Administrație al liceului,
personalul de pază este direct răspnzător de încălcarea acestei prevederi și se vor aplica
sancțiuni disciplinare.
11. În cazul în care vizitatorii, părinții și susținătorii legali forțează pătrunderea în școală fără a se
legitima, în timpul și în afara programului de acces aprobat de Consiliul de Administrație al
liceului, personalul de pază, directorul unității/profesorul de serviciu va solicita intervenția
poliției și aplicarea prevederilor Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor
norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată în 2011 (MO partea I nr. 76
din 28.01.2011).
12. Este interzis accesul în școală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor
turbulente, a celor având un comportament agresiv, precum și a celor care au intenția vădită de
a deranja ordinea și liniștea în instituția de învățământ.

Director,
Prof. Mihaela Brumar
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IV. ACCESUL PERSONALULUI CONTRACTUAL, începând cu data de 1 martie 2017

1. Accesul cu autoturisme al personalului S.C. AVK Proiect Design S.R.L. prin incinta

locatorului, Liceul Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova, la terenul închiriat de locatar,
S.C. AVK Proiect Design S.R.L., este permis în limita a 5 (cinci) autoturisme, cu câte un
ecuson de acces executat conform modelului stabilit de directorul școlii. Ecusoanele de
acces pentru autoturismele locatarului se eliberează de directorul LTHC. Acesta are
obligatia de a asigura păstrarea ecusoanelor neînmânate și de a viza anual valabilitatea
celor aflate în uz, aplicând ștampila instituției. Lista celor 5 autoturisme permise se află
la personalul de securitate și pază, conținând datele de identificare ale proprietarilor și
numerele de înmatriculare ale autoturismelor. Fiecare din cele 5 autoturisme va plasa la
vedere ecusonul de acces în incinta locatorului.
2. Este strict interzis accesul cu autoturisme al beneficiarilor serviciilor locatarului, S.C.

AVK Proiect Design S.R.L., în incinta locatorului, Liceul Teoretic ”Henri Coandă” din
Craiova. Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine prejudicii aduse locatorului și
sesizarea organelor în drept cu privire la încălcarea art. 3 alin. 13 din Legea 61/1991
pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii
și liniștii publice, republicată în 2011 (MO partea I nr. 76 din 28.01.2011).
3. Este strict interzis accesul în incinta Liceului Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova al

însoțitorilor minorilor care participă la activitățile specifice organizate de locatar, S.C.
AVK Proiect Design S.R.L. Copiii vor fi preluați de la intrarea în incinta Liceului Teoretic
”Henri Coandă” din Craiova de către antrenorul lor sau de către o persoană desemnată
de acesta, care se află nominalizată în tabelul cu reprezentanți ai locatarului, S.C. AVK
Proiect Design S.R.L, înaintat către locator, LIceul Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova.
Tot antrenorul îi va conduce la poarta liceului la finalizarea activităților.
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4.

În intervalurile orare 23.00 – 8.00 și 14.00 – 16.00 terenul închiriat de S.C. AVK Proiect
Design S.R.L. este închis pentru public. Responsabilitatea respectării acestei prevederi
revine în exclusivitate locatarului, S.C. AVK Proiect Design S.R.L. Liceul Teoretic ”Henri
Coandă” nu poate fi considerat răspunzător de încălcarea ei.

5. Este interzis accesul vizitatorilor, părinților și susținătorilor legali în incinta școlii cu

animale de companie, sau care au asupra lor arme sau obiecte contondente, substante
toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau usor inflamabile, publicatii
avand caracter obscen sau instigator, precum si stupefiante sau bauturi alcoolice.
6. Este interzis accesul în școală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau

a celor turbulente, a celor având un comportament agresiv, precum și a celor care au
intenția vădită de a deranja ordinea și liniștea în instituția de învățământ.
7. În cazul în care beneficiarii serviciilor

locatarului, S.C. AVK Proiect Design S.R.L.,

pătrund în incinta școlii fără a se legitima, în timpul și în afara programului de acces
aprobat de Consiliul de Administrație al liceului, personalul de pază este direct
răspnzător de încălcarea acestei prevederi și se vor aplica sancțiuni disciplinare.
8. În cazul în care beneficiarii serviciilor

locatarului, S.C. AVK Proiect Design S.R.L.

forțează pătrunderea în școală fără a se legitima, în timpul și în afara programului de
acces aprobat de Consiliul de Administrație al liceului, personalul de pază, directorul
unității/profesorul de serviciu va solicita intervenția poliției și aplicarea prevederilor
Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire
socială, a ordinii și liniștii publice, republicată în 2011 (MO partea I nr. 76 din
28.01.2011).
9. Este permis accesul autovehiculelor utilitare (salubritate, apă, aprovizionare) și al

autovehiculelor de intervenție în incinta școlii.

Director,
Prof. Mihaela Brumar
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