
Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean 

Plan de măsuri al comisiei 

pentru prevenirea, reducerea violenței si pentru siguranță în mediul școlar 

Obiectiv Nr. crt.  Acțiuni Perioada 
desfășurării 

Responsabili 

Informarea personalului 
unității in ceea ce privește 
documentele referitoare la 

asigurarea protecției și 
siguranței in școli 

1. Reactualizarea informațiilor - prelucrarea și 
instruirea cadrelor didactice in ceea ce privește 
SISTEMUL CADRU de asigurare a protecției 
unităților școlare a siguranței elevilor si personalului 
didactic din învățământul preuniversitar al județului 
Bistrița-Năsăud și Planul de masuri privind 
prevenirea si combaterea consumului de droguri in 
unitățile de învățământ din județ  

Septembrie 
   2013 

Director, Comisia pentru 
siguranța în școala  Comisia 
pentru prevenirea și 
combaterea violenței in școală 

 2. Reactualizarea informațiilor - prelucrarea și 
instruirea personalului nedidactic în ceea ce privește 
SISTEMUL CADRU de asigurare a protecției 
unităților școlare a siguranței elevilor si a 
personalului didactic din învățământul preuniversitar 
al județului Bistrița-Năsăud și actualizarea 
atribuțiilor care intră în sarcina personalului 
responsabil cu paza supravegherea si controlul 
accesului in instituție  

Octombrie 
2013 

Director 

 3. Instructaje în ce privește utilizarea spațiilor și 
protecția muncii 
(specific:cabinete,laboratoare,etc.)pentru elevi , 
cadre didactice si personal didactic auxiliar si 
nedidactic. 

Periodic, cf. 
normativelor 

Responsabil Comisia pentru 
securitate și sănătate în muncă 

 4. Verificarea periodica a instalațiilor pentru prevenirea 
accidentelor și pentru a asigura desfășurarea 
activităților școlare în siguranță 

Permanent Comisia pentru siguranța in 
școală 



 

Acțiuni de prevenție 9. Întâlniri cu reprezentanții Poliției la nivel de clasa si 
cu cadrele didactice: situații diverse: 

- venirea si plecarea de la școală(purtarea 
ecusonului) 

- joaca violentă care degenerează ușor în bătăi 
- educație rutieră 
- telefoanele mobile 
- etno-botanice 
- prelucrarea noilor măsuri care vor fi 

introduse în RI (semnul distinctiv, poarta, 
ușa, ieșirea elevilor din incinta școlii) 

- sesizarea unor situații suspecte 
- favorizarea pătrunderii persoanelor străine în 

incinta școlii in scopul de a-și face singuri 
dreptate 

- distribuirea/ afișarea de pliante cu caracter 
preventiv 

Semestrial Director, Comisia pentru 
prevenirea si combaterea 
violenței în școala  
Poliția de proximitate 

Utilizarea semnului 
distinctiv al școlii 

5. Realizarea de ecusoane ca semn distinctiv pentru 
elevii noi și pentru personalul didactic nou angajat 

Octombrie 
2013 

Director, Administrator de 
rețea 

Securizarea accesului in 
școala 

6. Aplicarea/monitorizarea măsurilor de siguranță a 
accesului: 
- închiderea porții dinspre strada Mihail 
Kogălniceanu între orele 8.00-12.00 și după ora 
15.00 
- închiderea ușii laterale de acces elevi pe timpul 
orelor de curs 
- asigurarea permanenței la poartă si după-masă(la 
ușa principală de acces - singura deschisă după-
masa  

Permanent 
pe parcursul 
anului școlar 
2013-2014 

Director, Personal nedidactic 

 7. Instruirea periodica a personalului nedidactic cu 
atribuții de pază, supraveghere si control in ceea ce 
privește consemnul postului, măsuri de prevenire a 
situațiilor de risc si modul de acțiune in situații 
neprevăzute  

Octombrie 
2013 
și lunar (cf. 
Plan de 
pază) 

Director, Poliția - 
Compartiment Sisteme paza 
Politia de proximitate 

 8. Proiect:instalarea unei rețele de camera de 
supraveghere 

 Asociația părinților 



Elaborarea de documente 
in ceea ce privește 
organizarea interna a 
scolii  

10. Consiliul profesoral cu temă: Asigurarea protecției și 
siguranței în școală și prevenirea și diminuarea 
absenteismului: stabilirea și aprobarea de 
masuri/reguli care vor face parte din Regulamentul 
Intern al scolii, reactualizat; discutarea atribuțiilor 
cadrului didactic de serviciu pe școală, în ceea ce 
privește asigurarea protecției și siguranței în școală 
și prevenirea violenței în mediul școlar și elaborarea 
documentelor specifice și pentru monitorizarea 
absențelor și stabilirea de măsuri de ameliorare 
unde este cazul. 
Constituirea Comisiei pentru siguranța în școală 

Octombrie   
2013 

Director, Consiliul profesoral, 
Comisia pentru prevenirea si 
combaterea violenței în școală 

 11. Monitorizarea completării Registrului de procese 
verbale - serviciul pe școală. 

Permanent 
pe 
parcursul 
anului 
școlar 
2013-2014 

Director, cadre didactice 

 12. Reactualizarea si aprobarea fiselor cu atribuții 
pentru personalul didactic ni nedidactic responsabil 
cu paza, supravegherea si controlul. 

Septembrie 
Octombrie 
2013 

Director, Consiliul de 
administrație 

 13. Actualizarea/ vizarea Fișei postului – personal 
nedidactic 

Septembrie 
Octombrie 
2013 

Director 

 

Diseminarea și asumarea 
măsurilor  

14. Ședință cu părinții pentru prelucrarea/actualizarea 
sistemului cadru ,consultarea în vederea stabilirii de 
măsuri privind siguranța în școală si prevenirea 
violenței în mediul școlar și a consumului de droguri 
și alte substanțe si comunicarea modificărilor la RI 

Septembrie
-Octombrie  
         2013 

Dir.educativ,diriginți învățători 

 15. Prelucrarea pentru elevi, în cadru orelor de 
dirigenție și consiliere, a RI reactualizat, 
SISTEMULUI-CADRU si a măsurilor privind siguranța 
în școală si prevenirea violenței in mediul școlar și a 
consumului de droguri și alte substanțe și 
comunicarea modificărilor in RI 

Septembrie
-Octombrie  
         2013 

Diriginți, învățători 

Monitorizare 16. Monitorizarea permanenta a respectării planului de 
măsuri ,a prevederilor RI, a situației absențelor și 

Permanent, 
Rapoarte 

Director, Comisia pentru 
siguranță în școală  



întocmirea de rapoarte periodice pentru informarea 
conducerii scolii, a consiliului profesoral și a ISJBN 

săptămânal
e-
diriginți/înv
ățători  
Raport 
lunar ISJBN 

Comisia pentru prevenirea și 
combaterea violenței în școală 

Feed-back 17. Aplicarea unui chestionar pentru elevi (aspecte 
referitoare la siguranța și la prevenirea violentei in 
școala)  
Aplicarea unui chestionar pentru părinți, care sa 
cuprindă și itemi specifici siguranței în școală 

Octombrie-
Decembrie 
            
2013 

Consilier școlar 

 

 

 

 

 


