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Siguranţa elevilor şi a personalului didactic în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar 
ş i în zona adiacentă acestora constitu ie una dintre condiţiile fundamentale pentru organizarea 
unui proces educaţional de calitate, performant. Totodată, prevenirea conduitelor violente în 
rândul minorilor ş i aplicarea cu operativ itate a unor măsuri de corecţie pentru minorii autori 
de infracţiuni pot determina, cu un grad mare de reuşită, fotmarea unor generaţii de tineri care 
resping tentaţiile ilicite ş i anturaje le delincvente. 

Conform studiului realizat de Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii - Atitudini 
şi comportamente antisociale in rândul elevilor de liceu - a rezultat că, deşi mediul şcolar în 
viziunea elevilor este apreciat ca fiind unul de siguranţă, totuşi: 

violenţa atât în limbaj , cât şi în comportament este destul de prezentă în v iaţa de zi cu 
zi a elevilor; 
trei din zece elevi au fost implicaţi într-o bătaie cu alţi elevi de vârstă apropiată; 
unul din patru liceeni face parte din grupuri care au fost implicate într-o băta ie, într-un 
loc public; 
un elev din zece a fost victima unei agresiuni fizice în incinta unităţii de învăţământ. 

Având în vedere faptul că delincvenţa juvenilă are implicaţii deosebite, cu efecte pe termen lung, 
asupra celor care săvârşesc fapte antisociale iar înregistrarea unor astfel de incidente în şco li induce 
un sentiment de insecuritate cu implicaţii negative asupra procesului educaţional, îmbunătăţirea 

climatului de siguranţă în incinta şi zona ad iacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar reprezintă 
un obiectiv prioritar cu caracter permanent pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov. 

În acest context, siguranţa în unităţile de învăţământ din judeţul Ilfov.presupune o conjugare 
constantă a eforturilor tuturor celor cu atribuţii sau preocupări în acest domeniu: părinţi, 
cadre didactice, autorităţi locale, poliţie, jandarmi precum şi a altor actori sociali care pot 
contribui În mod concret la asigurarea siguranţei in mediul şcolar. 

Capitolul I - Dispoziţii generale 

Art.1. Procesul de învăţământ este protejat prin lege şi nu poate fi perturbat de nicio persoană. 
Art.2. Începând cu data de 15. 12.2022, în unităţile de învăţământ din judeţul Ilfov vor fi 

respectate cu stricteţe dispoziţiile prezentului Regulament-cadru privind menţinerea şi 

creşterea gradului de siguranţă civică in perimetrul unităţilor de învăţământ din judeţul Ilfov. 
Art.3. Reglementările/ măsuri le au în vedere stabilirea reguli lor de acces şi rea lizarea 

siguranţei şi securităţii copiilor/ elevilor din judeţul Ilfov, în scopul în lăturării riscurilor 
producerii unor fapte care pot aduce atingere integrităţii şi demnităţii acestora. 

Art.4. Prevederile prezentului Regulament-cadru privind menţinerea şi creşterea gradului 
de siguranţă civică in perimetrul unităţilor de învăţământ din judeţul Ilfov se aplică elevilor, 
personalului didactic, personalului didactic auxiliar, personalului nedidactic şi persoanelor străine 
aflate în incinta unităţilor de învăţământ sau care intră ocazional în unitatea şcolară. 

Art.5. Imediat după începerea cursuri lor, porţile unităţilor de învăţământ se închid şi se 
asigură, astfel încât copiii/ elevii să nu poată părăs i incinta şcolii decât după terminarea programului 
sau cu acordul directorului/învăţătorului/ profesorului diriginte/ profesorului de serviciu. 
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Art.6. Pe durata desfăşurării procesului de învăţământ, în unitate nu au acces persoane 
străine, cu excepţia personalului din cadrul lSJ Ilfov/ Ministerului Educaţiei sau a celor 
aprobate de conducerea unităţii de învăţământ. 

Art.7. În toate unităţile de învăţământ se va asigura serviciul pe şcoală cu personal care 
va îndruma şi supraveghea elevii în toate spaţiile în care se desfăşoară activităţi specifice 
procesului didactic. 

Art.8. Directorii unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică au obligaţia de a 
asigura siguranţa ş i securitatea tuturor copiilor/ elevilor şi în unităţile de învăţământ arondate 
(structurilor fără personalitate juridică). 

Art.9. Prin grija conducerii unităţii de învăţământ se vor stabili, în colaborare cu 
reprezentanţii poliţiei/ jandarmeriei, obiectivele permanente pentru personalul autorizat în 
domeniul siguranţei ş i securităţii copiilor/ elevilor, în perimetrul unităţii de învăţământ. 

Art. to. Elevii vor utiliza o singură cale de acces în unitatea de învăţământ. 
Art.11. La intrarea în fiecare unitate de învăţământ va fi asigurat servic iul permanent pentru 

acces, prin legitimarea şi înscrierea vizitatorilor. Înscrierea se va face în Registrul pentru evidenţa 
accesului invitaţilor/ vizitatorilor În incinta unităţii de Învăţământ (Anexa 1). 

Art.12. Pentru a asigura un cadru optim de desfăş urare a procesului didactic, conducerea 
unităţii de învăţământ va lua toate măsurile necesare pentru a preveni/ permite: 

(a) accesul în incinta şcol ii a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a celor 
cu atitudini şi comportamente neconforme care pot perturba procesul didactic/ activităţile 
specifice; 

(b) accesul persoanelor care deţin obiecte considerate periculoase; 
(c) accesul persoanelor care deţin substanţe interzise prin lege (băuturi alcoolice, stupefiante, 

tutun, substanţe toxice, explozive, pirotehnice, iritant-lacrimogene, paralizante, inflamabile etc.; 
c) accesul cu publicaţii având caracter politic, instigator, sau care atentează la bunele moravuri. 
Art.13. Accesul părinţilor în unitate este permis, cu respectarea prevederilor OME nr. 

4183/04.07.2022 - Regulamentul. de organizare şi funcţionare a unităţilor de Învăţământ 
preuniversitar (Ârt.67, Art.159, Art.161, Art.162 (7); (9)). 

Art.14. Accesul altor persoane este permis numai după obţinerea aprobării conducerii 
unităţii de învăţământ, pe baza ecusonului care atestă calitatea de invitat/ vizitator al acestora; 

Art.15. Ecusoanele pentru invitaţi/ vizitatori se păstrează şi se eliberează la punctul de 
acces, în momentul intrării, după efectuarea procedurilor de identificare ş i înregistrare 
Persoanele care au primit ecusonul au obligaţia purtării acestuia la vedere, pe toată perioada 
rămânerii în unitatea şcolară şi restituirii acestuia la punctul de acces, în momentul părăs irii 

unităţii de învăţământ. 
Art.16. Accesul cadrelor didactice ş i al personalului tehnico-administrativ se face în baza 

unei legitimaţii de serviciu. 
Art.17. Accesul elevilor este permis în baza carnetului de elev, vizat pentru anul şcolar în 

curs, pe care elevul are obligaţia să-l poarte asupra lui şi să îl prezinte agenţilor de pază sau 
profesorului de serviciu atunci când aceştia îl solicită. 

Art.18. În z ilele de sâmbătă sau duminică , intrarea elevilor în şcoală se va face doar cu 
aprobarea conducerii unităţii de învăţământ (director/ director adjunct); copiii/ elevii vor fi 
însoţiţi şi supravegheaţi pe toată perioada desfăşurării activităţilor. 

Art.19. Plecarea elevilor din şcoală la activităţi extraşcolare/ extracurriculare organizate 
oficial se face în baza unui tabel aprobat de către conducerea unităţii de învăţământ (director); 
profesorul însoţitor va avea asupra lui un ordin de deplasare şi este responsabil de siguranţa şi 
securitatea copiilor/ elevilor pe toată durata activităţii. 

Art.20. Plecarea copiilor/ elevilor din şcoa l ă se face cu respectarea următoarelor reguli: 
(a) elevii minori nu pot părăsi şcoala pe timpul desfăşurării cursurilor, decât pentru 

motive bine întemeiate, dovedite la so licitarea oficială a părinţilor; 
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(b) În situaţ i i urgente, părinţii/ tutorii/ reprezentanţii legali ai minorilor pot solicita 
învoirea ş i luarea acestora de la cursuri, doar după legitimare, prezentarea motivului pentru 
care sol i cită învoirea/ luarea acestora de la cursuri ş i obţinerea acordului conducerii unităţii de 
învăţământ/ profesorului de serviciu/ profesorului diriginte/ educatorului/ învăţătorului ; 

(c) în cazul părinţilor despărţiţi/ divorţaţi , cel care solicită învoirea copi lului trebuie să 

dovedească dreptul asupra custodiei minorului. [n caz contrar, copilului/ elevului nu i se va permite 
plecarea din şcoală . 

Art.21. - Personalul de pază are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a tuturor 
persoanelor cărora li se pe1mite accesu l în incinta unităţii de învăţământ şi de a consemna datele 
referitoare la identitatea, scopul şi durata vizitei. Modelul registrului este prezentat în Anexa 1. 

Art.22. - Personalul de pază are obligaţia de a supraveghea/ monitoriza atitudinea şi 

comportamentul vizitatorilor şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi să aştepte, pentru 
a nu fi uitate sau abandonate obiecte care, prin conţinutul lor, pot pune în pericol siguranţa şi 
securitatea copii lor/ elevilor. 

Art.23. - Programul unităţii de învăţământ ş i cel de audienţe se afişează la punctul de 
acces în unitate. 

Art.24. - După terminarea orelor de program şi în timpul nopţii, clădirile şcolare se vor încuia 
de către personalul abilitat; acesta va verifica, în prealabil, respectarea măsurilor adoptate pentru 
paza contra incendiilor şi siguranţei spaţiilor/ imobilului. 

Art.25. Cataloagele tuturor formaţiunilor de studiu vor fi asigurate în fişete metalice. 
Art.26. - Pe perioadă a desfăşurării procesului didactic/ activităţi lor specifice, conducerea 

unităţii de învăţământ este responsabilă de s i guranţa ş i securitatea întregului personal. 
Art.27. - Incidentele cu aspecte de violenţă sau care aduc prejudiciu imaginii sau patrimoniului 

şcol i i vor fi raportate, în regim de urgenţă, conducerii [nspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov. 
Art.28. - În urma evaluării rapide a situaţiei , în cazul producerii unor evenimente deosebite 

care pun în pericol sănătatea, siguranţa şi securitatea copii lor/ elevilor vor fi apelate, după caz, 
următoarele Instituţii: 

a. Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenţă (112); 
b. Poliţia; 

c. Jandarmeria; 
d. Inspectoratul Şco lar Judeţean Ilfov (0723 272 403; 021 317 36 51). 

Capitolul II - Organizarea pentru menţinerea şi creşterea gradului de 
siguranţă civică în perimetrul unităţii de învăţământ 

Art.29. - Principalele structuri care co l aborează în vederea siguranţei şi securităţ ii 

copii lor/ elevilor, menţinerii ş i creşterii gradului de siguranţă civică în perimetrul unităţii de 
învăţământ sunt: Consi liul de administraţie, Consiliul profesoral, Consiliul şcolar al elevilor, 
Consiliul reprezentativ al părinf ilorl Asociaţia de părinţi, Comisia pentru prevenirea si 
eliminarea violentei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea 
interculturalităţi. 

Art.30. Activităţi le educative şcolare ş i extraşco lare se vor desfăşura în baza unei 
planificări cuprinzând: tema activităţii , grupul ţintă , scopul, obiectivele, finalităţile, resursele 
implicate (umane, materiale şi financiare), beneficiari, responsabil activitate, parteneri, 
interval orar/ perioada. 

Art.31. - Activităţi le cu caracter educativ-preventiv vor viza atât prevenirea delincvenţei 
juveni le, cât şi prevenirea v ictimizării elevilor (Anexa 2). Activităţile vor avea loc, în 
principal, în cadrul orelor de Consiliere ş i dezvoltare personală/ dirigenţie sau în cadrul 
activităţ ilor extraşcolare/ extracurriculare stabi lite, de comun acord, între conducerea unităţii 
de învăţământ şi reprezentanţii poliţiei/ jandarmeriei/ alte instituţii abilitate. 
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Art.32. Conducerea unităţi i de învăţământ va ţine legătura permanent cu instituţiile 

abilitate/ acreditate pentru a interveni operativ în rezolvarea unor s ituaţi i care ar putea afecta 
siguranţa şi securitate e levilor. 

Art.20. La nivelul conducerii unităţii de învăţământ se va asigura serviciul de permanenţă 
prin director/ director adj unct/ membrii CA. 

Art.21. Conducerea unităţii de învăţământ are obl igaţia de a stabili anual responsabilităţi le 

privind siguranţa ş i securitatea copiilor/ elevi lor. 
Art.22. Consiliul reprezentativ al părinţilor/ Asociaţiile de părinţi pot sprij ini unitatea de 

învăţământ în realizarea unor activităţi care privesc sănătatea, siguranţa şi securitatea copiilor/ 
elevilor (ex: serviciul pe şcoa lă, asigurarea sau supl imentarea posturilor de pază proprii, 
împrejmuirea cu gard a perimetrului unităţii de învăţământ etc.). 

Capitolul III - Organizarea şi funcţionarea internatelor şi cantinelor şcolare 

Art.23. - Internatele ş i cantinele şcolare se organizează ş i funcţionează în baza Legii 
învăţământului, a Hotărârilor de Guvern, a Ordinelor şi instrucţiunilor ministerului de resort. 
Consi liul de administraţie al şcolii coordonează activitatea în cadrul internatelor şi cantinelor 
şcolare. Comitetul de internat/cantină organizează împreună cu co lectivul de pedagogi, 
supraveghetori, serviciul de ordine pe internat zilnic. Comitetul de internat/ cantină sesizează 
conducerea şco lii cu privire la abateri le disciplinare a le e levilor interni. 

Capitolul IV - Măsuri privind accesul autovehiculelor în incinta unităţii de 
învătământ 

' 

Art.24. Accesul autovehicu le lor/ mijloacelor de transport în incinta unităţii de învăţământ 
se face numai cu acordul conducerii unităţii de învăţământ, prin locurile specia l destinate 
acestui scop, pentru a permite supravegherea acestora la intrarea şi ieşirea din unitate. 

Art.25. În registrul de acces se vor face menţiuni referitoare la intrarea în unitate a 
autovehicu le lor/ mijloacelor de transport (datele de identificare ale şoferului, ora intrării, 

marca mijlocului de transport, număru l de înmatriculare, durata staţionării, scopul). 

Capitolul V - Alte obligaţii ale conducerii unităţii şcolare 

Art.26. - Planul de pază al ob iectivului prin care se vor stabili regulile concrete privind 
accesu l, paza şi circulaţia în interioru l obiectivului se va întocmi cu sprijinul de specialitate a l 
organelor de poliţie. Organul teritorial de poliţie va aviza periodic acest plan, de regulă la 
începutul fiecărui an şcolar. 

Art.27. Conducerea unităţii de învăţământ stabi leşte atribuţiile profesorilor de serviciu în 
legătură cu supravegherea elevilor şi însoţirea, după caz, a persoanelor străine, menţinerea ordinii şi 
disciplinei pe timpul desfăşurării programului de învăţământ, relaţiile cu personalul de pază pentru 
preîntâmpinarea şi semnalarea oricărui caz de pătrundere ilegală în incintă. 

Art.28. Conducerea unităţii de învăţământ informează instituţi il e abilitate (politie, patrulă de 
jandarmi etc.) despre producerea unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum 
şi despre prezenţa nejustificată a unor persoane în şcoli sau în imediata apropiere a acestora. 

Art.29. Conducerea unităţii de învăţământ asigură instruirea e levilor, cadrelor didactice, 
personalului tehnico-administrativ şi părinţilor pentru cunoaşterea şi aplicarea prevederilor 
regulamentului propriu de ordine interioară. 
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Capitolul VI - Dispoziţii finale 

M INISTERUL EDUCAŢIEI 

Art.33. Pătrunderea fără drept în sediile instituţii lor publice de învăţământ preuniversitar 
se pedepseşte conform prevederilor Art. nr. 2 din Decretul Lege nr. 88/1990. 

Art.34. În timpul serviciului, personalul de pază este obligat să respecte Consemnul 
general prezentat în Anexa 4. 

Art.35. Modelele de ecusoane care sunt folosite pentru diferitele categorii de personal 
sunt prezentate în Anexa 5. 

Art.30. Conducerea unitătii de învăţământ va aduce la cunoştintă persoanelor care au 
închiriat spaţi i de învăţământ, permanent sau temporar, obl igaţia respectării Regulamentului 
pentru menţinerea şi creşterea gradului de siguran/ă civică în perime/ru/ unităţii, a 
Regulamentului de ordine interioară şi a tuturor dispoziţi i lor legale în vigoare. 

Art.31. În termen de 15 z ile calendaristice de la primirea prezentului Regulament-cadru 
privind menţinerea şi creşterea gradului de siguranfă civică în perimetrul unităf ilor de 
învăţământ din judeţul Ilfov, în urma dezbaterilor din cadrul Consiliului profesorat şi a 
consultării Consiliu/ reprezentativ al părinţilor/ Asociaţiei de părinţi, la n ivelul fiecărei 
unităţi de învăţământ se va elabora ş i aproba propriul Regulament pentru menţinerea şi 
creşterea gradului de siguranţă civică in perimetrul unităţii de invăţământ, cu actualizarea, 
dacă este cazul, a Regulamentului intern. 

Art.32. Prezentu l Regulament-cadru pentru menţinerea şi creşterea gradului de siguran/ă 
civică în perimetrul unităţilor de invă/ământ din judeţul Ilfov a fost aprobat în Consiliul de 
Adm inistraţie al ISJ rt fov din data de 21. 11.2022. 

Art.33. - Cu data in trării în vigoare a prezentului Regulament-cadru pentru men/inerea şi 
creşterea gradului de siguranţă civică in perimetrul unităţilor de învă/ământ din judeţul l(fov. 
se abrogă orice alte dispoziţi i contrare. 

Prof. Titcl IORDACHE 
INSPECTO COLAR 
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Anexa I 

REGISTRUL PENTRU EVIDENTA ACCESULUI INVITATILOR/ VIZITATORILOR 
ÎN INCINTĂ UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Act A utovch icu I Nr. Perioada rămânerii în 

Numele şi prenumele identitate Marca/nr. unitate Scopul vizitei în unitate ecuson 
(serie şi nr.) Înmatriculare atribuit Data 

o„ Ora 
intririi iq irii 

' 1 , ' . . ' ' 

' 

Obs. 

. 
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COORDONATELE SI TEMATICA 
' ACTIVITĂTILOR EDUCATIV-PREVENTIVE 

' 

1. Coordonatele activităţilor educativ-preventive 
1.1. Pregătirea elevilor: 
- prevenirea delincvenţei juvenile; 
- prevenirea victimizării copiilor/ elevilor. 

1.2. Pregătirea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 
1.3. Pregătirea părinţilor (lectorate, şedinţe etc.). 
1.4. Acţiuni de diseminare a informaţiilor: 

- distribuirea unor materiale cu caracter preventiv; 
- amenajarea în şcoală a unor panouri cu astfel de materiale. 

2. Organizarea de concursuri. 
3. Implicarea elevilor În alte acţiuni educativ-preventive. 
4. Tematica activităţilor educativ-preventive 

4.1. Pentru prevenirea delincvenţei juvenile: 

Anexa 2 

- elemente de legislaţie, principalele infracţiuni sau acte antisociale comise de copii (definiţii , 
forme de manifestare, diferenţa dintre infracţiune şi contravenţie, dintre furt şi tâlhărie etc.); 
- consecinţele legale, sociale şi morale ale acestor fapte-răspunderea penală ş i 
contravenţională a minorului (cum î i afectează pe ei, pe colegi, pe părinţi , alte persoane); 
- cauze ş i elemente favorizante ale comiterii de infracţiuni (dorinţa de a avea un obiect sau o 
sumă de bani, prestigiu în ochii prietenilor, influenţa grupului, instigarea sau forţarea de către 
o altă persoană, invidia, gelozia, consumul de băuturi alcoolice sau de droguri); 
- necesitatea respectării regulilor de convieţuire socială (pentru a fi respectat, trebuie să 
respecţi ; pentru a fi în siguranţă , trebuie la rândul tău să nu faci rău altora); 
- grupurile şi apartenenţa la grup (gaşcă sau cerc de prieteni; avantaje ş i dezavantaje; 

cine ia deciziile în cadrul grupu lui ; teama de a nu se face de râs; acti v ităţi legale ş 1 

acti vităţi ilegale ale grupului; ce spune legea despre infracţiunile săvârşite în grup); 
- consumul de alcool şi droguri (riscuri, consecinţe medicale, legale ş i sociale). 

5. Pentru prevenirea victimizării copiilor: 
- - s ituaţii în care se pot afla - acasă, pe stradă, la şcoa lă, la joacă, în mijloacele de 

transport; cum pot identifica o situaţie periculoasă sau potenţial periculoasă; 
- cine este responsabil de s iguranţa lor (părinţi, cadre didactice, poliţie, alte instituţii) ; 
- mijloace de autoprotecţ ie împotriva agresiunilor fizice (loviri, vătămări corporale), 

împotriva agresiunilor sexuale, împotriva furturilor, împotriva înşe lăciuni lor; 

- ce drepturi au; cum şi le pot exerc ita; cine le apără ş i cui pot cere ajutor. 
6. Pentru Întâlnirile cu cadrele didactice şi cu părinţii: 

responsabilităţile legale ce le revin pentru creşterea ş i educarea copii lor; 
răspunderea pentru fapte le copi ilor; 
modalităţi de prevenire a infracţiunilor comise asupra copiilor; 
familii le dezorganizate ş i în care se consumă alcoo l riscuri le pentru educaţia ş 1 
sănătatea copiilor; 
agresiunile fizice ş i sexuale asupra copiilor, comise în familie; 
necesitatea unei strânse cooperări între fami lie, şcoală , societatea civi l ă, administraţia 
locală ş i alte organisme guvernamentale; 
propuneri de proiecte ş i de acţiuni comune destinate limitări i victimizării copiilor. 
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Anexa 3 

ATRIBUTULE PERSONALULUI DE PAZĂ 
' 

(Consemnul general al personalului de pază autorizat) 

Să cunoască spaţiile, locurile, punctele vulnerabile din perimetrul unităţii de învăţământ pentru a preveni 

r-... producerea oricăror fapte de natură să pună în pericol s iguranţa şi securitatea elevilor, sau să aducă 

prejudicii unităţii şcolare ; 

-

Să permită accesul în unitatea de învăţământ, conform regulamentelor/ procedurilor interne; 

Să aducă la cunoştinţa conducerii unităţii de învăţământ/ reprezentanţilor instituţiil or competente orice 

faptă de natură a pune în pericol sănătatea, s iguranţa ş i securitatea elevilor/ resurselor umane sau 

prejudicia patrimoniul unităţii de învăţământ; 

Să păzească obiectivu l, bunurile şi valorile primite în pază ş i să asigure integritatea acestora; 

Să .so lic ite persoanelor aflate ocaziona l în vizită în unitatea de învăţământ documentele de identificare; 

Să înştiinţeze, de îndată, conducerea unităţii de învăţământ despre producerea oricărui even iment care 

încalcă prevederile regulamentului intern a l unităţii; 

Să aducă, de îndată, la cunoştinţa conducerii unităţii de învăţământ sau a celor în drept orice avarie apărută 

în unitatea de învăţământ (defecţiuni ale instalaţiilor, conductelor, reţelelor etc.) ş i să ia primele măsuri 

necesare pentru protecţia elevilor/ resurselor umane ale unităţi de învăţământ, imediat după constatare; 

Să poarte în timpul servic iului echipamentul/ vestimentaţia stabilit(ă) oficia l; 

Să respecte programul de lucru (intervalu l de timp pentru care a fost angajat/ delegat); 

Să adopte o atitudine şi un comportament în confonnitate cu regulamentul şi specificul unităţii de învăţământ; 

Să nu absenteze fără motive întemeiate ş i fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii ; 

Să îndeplinească sarcinile de servic iu care i-au fost încredinţate, potrivit planului de pază ş i fişei postului. 
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MODELE ECUSOANE DE ACCES 

Un.~t~ d?. Uir~1âm;int _________ _ 
A.n şcolar .6i.n şc.olar An ~colar 

20_ 1200_ 200_;200_ 200_.200_ 

CADRU DIDACTIC 
Legitimaţie C.D . . ____ _ \"lza \"iza \"I.za 

S :n: ertri.i S:mest-J! S:me!itr!L 
Nume ___________ ~ 
Prenume ___________ ~ Foto 

I I I 

\"Iza Viza \'iz a 
S:me!.tr'.tl s~:nmt:u! S:mestti.tl 

c u u 

Umta:ea. de i?dţ.?n:kt ---------- An şcolar .6.,n şcolar An ~colar 
20_ /200_ 200_/200_ 200_;200_ 

PERSO~AL T .A. 
Le?'.itimaţie T.A.. .1 ____ _ 

Foto Nume ____________ ~ G:J G:J \ "iza 
S:n:estrJ! 

a a 

I 

Prenume ___________ ~ 

[±] Viza [±] S:memui . 
[l 

-

Anexa 4 

.6i.n ~colar 
200 - /200_ 

\"iza 
S;.n:.e51:ul 

I 

nza 
S;.n:.e!.tr'Jl 

rr 

An şcolar 
200_/200_ 

\"iza 
Sar.estral 

I 

\"iza 
S :o:ie!m"ll! 

[l 

Umlllteade indlfu:nm1 ________ _ Ucnamde im-ilfu:nm1 ________ _ 

Th\1TAT- \1ZITATOR L'\1TAT - \1ZITATOR 

~I.V. : )Ir_----- ~ I.V. 1 )Ir.-----
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