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I. SCOPUL:  

 

Aplicarea Legii 35/2007, privind creșterea siguranței în unitatea de învățământ. 

Scopul acestei proceduri este: 

o de a defini modul prin care se vor realiza semnele distinctive (ecusoane); 

o de a defini modul prin care se va impune măsura purtării, începând cu 15.11.2017 semnele 

distinctive (ecusoanelor). 

 

II. ARIA DE CUPRINDERE: 

 

Se aplică tuturor elevilor și personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din Colegiul 

Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău, conform ROI. Începând cu 15.11.2017, toți elevii 

unității de învățământ, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic au obligația de a purta în 

perimetrul școlii ecuson. Accesul în unitate se face numai pe baza ecusonului.  

 

III. RESPONSABILITĂŢI: 

 

a) Serviciul secretariat are responsabilitatea de a înregistra într-un registru numărul ecusoanelor 

distribuite pe clase; 

b) Profesorul diriginte/ Învăţătorul, până la data de 15.11.2017 vor repartiza ecusoanele la clasă și 

vor informa elevii privind obligativitatea purtării acestora conform ROI, semnând în acest sens un 

proces-verbal; 

c) Portarul și profesorii de serviciu vor răspunde de verificarea accesului în școală pe bază de 

ecuson; 

                                                 
1
 Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la avizierul CEAC. Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili 

de modul în care ea este implementată, respectată şi aprobată. 
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d) Directorul colegiului are responsabilitatea de a introduce în Graficul de monitorizare și control 

verificarea respectării prezentei proceduri. 

 

IV. DESCRIEREA PROCEDURII: 

 

Obținerea ecusonului de către elevi: 

a) Dirigintele clasei ridică de la serviciul secretariat ecusoanele elevilor din clasă pe bază de 

semnătură; 

b) Pe verso ecusonului dirigintele semnează pentru conformitate; 

c) Până la data de 15.11.2017 dirigintele distribuie elevilor ecusoanele. 

    

Obținerea ecusonului de către cadre didactice, auxiliar și personal nedidactic: 

a) Cadrele didactice preiau ecusoanele de la directorul adjunct; 

b) Personalul didactic auxiliar și nedidactic preiau ecusoanele de la registratura unității â. 

 

V. MONITORIZARE: 

 

La elevi: 

1. Portarul și profesorii de serviciu vor răspunde de verificarea ca accesul în școală să se facă pe 

baza ecusonului. 

2. Profesorii, la fiecare oră de curs, au obligația de a verifica în momentul efectuării prezenței dacă 

elevii poartă ecusonul. 

3. În caz constatare a nerespectării a prezentei proceduri va fi informat dirigintele clasei. 

 

La cadre didactice, didactice auxiliare și nedidactice: 

1. Profesorii de serviciu/consilierul educativ/directorii adjuncți/directorul au obligația de a verifica 

dacă personalul unității poartă ecuson. 

 


