METODOLOGIA DE ACłIONARE A SISTEMULUI DE ALARMARE
INSTALAT LA UNITĂłILE ŞCOLARE

Art. 1.

Definirea unor termeni.

1. 1. Personalul instituŃiei de învăŃământ – profesori, elevi, personal
auxiliar.
1. 2. SituaŃie excepŃională – stare de primejdie, care priveşte viaŃa,
integritatea fizică a personalului instituŃiei de învăŃământ, integritatea
bunurilor aparŃinând acesteia şi care nu poate fi înlăturat decât prin
acŃionarea butonului de panică.
1. 3. Perimetrul instituŃiei de învăŃământ - spaŃiu cuprinzând
clădirea şi curtea aferentă, precum şi alte spaŃii auxiliare (ateliere, săli de
sport etc.), unde se desfăşoară activitate şcolară sau extraşcolară, dar în
acest din urmă caz sub îndrumarea / supravegherea unor cadre
didactice.
1. 4. Program şcolar – interval de timp în care se desfăşoară
activitate didactică, inclusiv perioada de pauză.

Art. 2.
2. 1.

Utilizarea butonului de panică.
Butonul de panică va fi utilizat în situaŃiile prevăzute în

Metodologie, care va fi prezentată unităŃilor de învăŃământ de către
Inspectoratul JudeŃean Şcolar Cluj, împreună cu poliŃişti din cadrul
Inspectoratului de PoliŃie al JudeŃului Cluj.
2. 2.

Înainte de punerea în funcŃiune a sistemului de alarmare, în

scopul instruirii reprezentanŃilor instituŃiilor de învăŃământ, Inspectoratul
JudeŃean Şcolar Cluj, va organiza o întrunire în acest sens.
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2. 3. Instruirea
butonului

de

panică,

persoanelor
reprezintă

cu

atribuŃii

obligaŃia

privind

directorului

acŃionarea
unităŃii

de

învăŃământ.

Art. 3.

Persoanele abilitate să acŃioneze butonul de panică.

3. 1. Butonul de panică va fi acŃionat în situaŃiile prevăzute la art.
4 de următoarele categorii de persoane:
1. directorul instituŃiei de învăŃământ;
2. directorul adjunct al instituŃiei de învăŃământ;
3. profesorii de serviciu.
3. 2.

InstituŃiile de învăŃământ vor lua măsuri ca în fiecare unitate

să existe cel puŃin două persoane care pot acŃiona butonul de panică.
3. 3.

În cazul unor situaŃii excepŃionale, butonul de panică va

putea fi acŃionat şi de alte persoane decât cele enumerate la punctul 3. 1.
3. 4.

În scopul stabilirii atribuŃiilor legate de sistemul de alarmare,

instituŃiile de învăŃământ, cu sprijinul de specialitate al Inspectoratului
de PoliŃie al JudeŃului Cluj, vor proceda la modificarea planului de pază.
3. 5.

InstituŃiile de învăŃământ vor comunica, până la data de

15.09.2009, prin intermediul poliŃistului de proximitate, Inspectoratului
de PoliŃie al JudeŃului Cluj, o listă cuprinzând datele de identificare şi
contact ale persoanelor din cadrul conducerii instituŃiei de învăŃământ.
Lista va fi actualizată şi recomunicată ori de câte ori se impune.

Art. 4.
4. 1.

SituaŃii în care se acŃionează butonul de panică.
Butonul de panică se acŃionează în cazul săvărşirii unor acte

de agresiune fizică asupra personalului instituŃiei de învăŃământ de către
persoane din cadrul unităŃii sau din afara acesteia, a căror aplanare
depăşeşte capacitatea persoanelor enumerate la art. 3.
4. 2.

Butonul de panică va fi acŃionat şi în situaŃia prezenŃei unor

persoane străine în perimetrul instituŃiei de învăŃământ, care manifestă
un comportament antisocial, nesocotind obligaŃiile stabilite în sarcina
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fiecărui cetăŃean prin dispoziŃiile Legii nr. 61/1991, republicată şi
modificată.
4. 3.

Butonul de panică se acŃionează doar atunci când situaŃiile

mai sus enumerate se produc în perimetrul instituŃiei de învăŃământ şi în
timpul programului şcolar. Prin excepŃie, în situaŃii excepŃionale,
persoanele enumerate la art. 3 pot acŃiona butonul de panică şi în afara
programului şcolar, precum şi în situaŃia în care actele de agresiune
asupra personalului instituŃiei de învăŃământ sunt săvărşite în perimetrul
şcolar.
4. 4.

Persoanele prevăzute la art. 3 pot acŃiona butonul de panică

şi în alte situaŃii decât cele enumerate, atunci când apreciază că se
impune.

Art. 5
5. 1.

SancŃiuni
Nerespectarea

prezentei

Metodologii

atrage

după

sine

răspunderea contravenŃională.
5. 2.

Constituie contravenŃii şi, raportat la prevederile art. 8 din

O.G. nr. 2/2001, se sancŃionează cu amendă de la 25 la 2500 lei
următoarele fapte:
- Utilizarea butonului de panică în alte situaŃii / alte condiŃii decât
cele prevăzute în Metodologie.
- Neinstruirea

persoanelor

cu

atribuŃii

privind

acŃionarea

butonului de panică de către directorul unităŃii de învăŃământ.
-

Nemodificarea planului de pază.

- Necomunicarea listei cuprinzând datele de identificare şi de
contact ale persoanelor din conducerea instituŃiei de învăŃământ, în
termenul prevăzut la punctul 3.5.
- Neactualizarea listei cuprinzând datele de identificare şi de
contact ale persoanelor din conducerea instituŃiei de învăŃământ, ori de
câte ori se impune.
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-

Necomunicarea listei actualizate în termen de 3 zile de la data

intervenirii situaŃiei care a determinat necesitatea modificării.
−

Nemodificarea planului de pază: constituie contravenŃie şi,

raportat la prevederile art. 8 din O.G. nr. 2/2001, cu modificările
ulterioare, se sancŃionează cu amendă de la 25 la 2500 lei.
5. 3. Contraventiile prevazute la punctul 5. 2. se constata si se
stabilesc de catre Directia Politia Comunitara si de catre Inspectoratul de
Politie Cluj.
5. 4. Deasemenea, conform Legii 61/ 1991 Republicată privind
sancŃionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieŃuire
socială, a ordinii şi liniştii publice, constituie contravenŃii:
 art. 2 pct. 13 – alarmarea publicului, a organelor specializate
pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menŃinere a ordinii
publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea
intervenŃiei la faŃa locului, fără motiv întemeiat, se sancŃionează conform
art. 3 alin. 1 lit. a cu amendă de la 100 la 500 lei.
 art. 2 pct. 15 – pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de
acces, în sediile … instituŃiilor de învăŃământ şi spaŃiilor aparŃinând
acestora, indiferent de destinaŃia lor,… ori refuzul de a le părăsi la cererea
organelor de ordine, se sancŃionează conform art. 3 al. 1 lit. c cu amendă
de la 500 la 1.500 lei.
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