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REGULAMENTUL SERVICIULUI DE TRANSPORT AL SEB 

 

COD DE CONDUITĂ, SIGURANȚĂ ȘI DISCIPLINĂ  

Acest cod de bună conduită are ca scop:  

- Să asigure disciplina și comportamentul adecvat al elevilor la urcare, la coborâre și în 

interiorul vehiculelor care sunt desemnate pentru a asigura transportul de la adresa 

comunicată prin formularul de (re)înscriere la sediile SEB și retur, precum și o bună 

funcționare a acestui serviciu; 

- Să prevină accidentele; 

- Să stabilească responsabilitățile părinților cu privire la deplasarea elevilor între domiciliu și 

punctul de oprire stabilit. 

Asigurarea transportului de către SEB nu este obligatorie.  

 

PROTOCOL DE LUCRU  

a) Serviciul de transport al SEB se face la venire (dimineața) și la plecare, după încheierea 

cursurilor și a opționalelor (ora 18.00). Vineri, plecarea se face numai la ora 17.00. 

Din motive logistice, transportul către casă la ora 16.00 va fi oferit în măsura posibilităților, 

pentru distante scurte.  

SEB poate asigura transportul și pentru activități pe care le organizează în afara sediilor sale.  

b) Serviciul de transport al SEB este efectuat pe zone de rezidență. Traseele, orarul, punctele de 

întâlnire sunt stabilite de departamentul logistic al SEB în interesul general al familiilor și al 

SEB. În mod excepțional, șoferul are dreptul de a modifica traseul prestabilit în funcție de 

particularitățile traficului, astfel încât să se încadreze în programul orar convenit.  
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c) Înaintea datei de 1 septembrie 2020, fiecare solicitant care are confirmat locul pentru serviciul 

de transport al Asociației Liceul Școala Europeană București, va comunica la 

transport@scoalaeuropeana.ro , numărul de telefon pe care șoferul îl va folosi dimineața/seara 

pentru a anunța sosirea, precum și informațiile de contact ale persoanei pe care o vom înștiința 

în legătură cu eventuale modificări, informații legate de transport. 

d) Serviciul de transport al SEB va comunica la adresa de email din cererea de înscriere pentru 

transport, ora la care elevul va trebui să se prezinte la mijlocul de transport al SEB, numele și 

prenumele șoferului, numărul său de telefon, numărul de înmatriculare al vehiculului.  

e) Vor fi respectate adresele indicate în cererea de transport. Orice schimbare se face numai cu 

aprobarea Asociației Liceul Școala Europeană București și poate face obiectul unor modificări 

de tarif.  

f) În cazul în care, într-o anumită zi sau temporar, se renunță la transportul SEB, la unul sau mai 

multe dus, întors sau dus și întors, este necesară informarea la 

transport@scoalaeuropeana.ro. Dacă timpul până la efectuarea serviciului este mai mic de 12 

ore, va fi anunțat telefonic și șoferul.  

g) Elevii nu trebuie să urce sau să coboare din mijlocul de transport decât în punctele stabilite de 

comun acord de către părinți și departamentul de transport SEB.  

h) Urcarea și coborârea trebuie să se facă în ordine. Pentru aceasta, elevii trebuie să aștepte 

oprirea completă a vehiculului.  

i) Închiderea și deschiderea ușilor este obligatorie și este executată numai de către șofer. 

j) Din motive practice, locurile elevilor în mijlocul de transport sunt stabilite de șofer.  

k) Elevii cu vârsta sub 12 ani sau care măsoară mai puțin de 1,35m nu pot sta pe locurile din 

față.  

l) Cu aproximativ 5 minute înainte de sosirea mașinii la locul stabilit, șoferul va anunța că se 

apropie de punctul de întâlnire printr-un apel telefonic scurt la numărul de telefon comunicat 

în scris de familie. Elevii au obligația să fie pregătiți de plecare la ora stabilită. 

m) Elevii vor fi aduși la mașină de către persoana comunicată în scris de familie. Mașina va 

aștepta maximum 3 minute ca elevul să se prezinte în punctul stabilit. Dacă elevul nu se 

prezintă în acest interval de timp, mașina va continua traseul pentru a nu perturba graficul de 

transport.  
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n) În cazul elevilor din clasele pregătitoare-IV, atât la venire, cât și la plecare, persoana care 

aduce/preia elevul îl va ajuta să urce sau să coboare în deplină siguranță.  

o) La sosirea la SEB, șoferul va supraveghea coborârea din mașină și se va asigura că toți elevii 

au intrat pe poarta școlii.  

p) După terminarea cursurilor, elevii sunt așteptați în curtea scolii de către șofer, timp de 

maximum 10 minute. Dacă elevul nu se prezintă în acest interval de timp, șoferul va pleca cu 

ceilalți copii, pentru a nu perturba graficul de transport. În cazul în care un elev nu ajunge la 

timp pentru a putea pleca cu mașina școlii, părinții acestuia vor fi anunțați telefonic pentru ca 

persoana comunicată în scris de familie să preia copilul.  

q) La întoarcerea de la școală către casă, șoferul va anunța că se apropie de punctul de întâlnire 

printr-un apel telefonic scurt, la numărul de telefon comunicat în scris de familie, cu aproximativ 

5 minute înainte de momentul sosirii.  

r) La coborârea din autovehicul, la ora stabilită, elevul trebuie așteptat de persoana comunicată 

în scris de familie. Coborârea din mijlocul de transport al SEB se poate face numai dacă este 

prezentă persoana desemnată de familie. Din acel moment, siguranța elevului nu mai este 

responsabilitatea școlii.  

s) În cazul în care persoana desemnată nu este prezentă la locul de sosire, șoferul poate 

așteaptă maximum 3 minute înainte de a-și continua traseul. La finalul cursei, elevul rămas în 

autovehicul va fi transportat la sediul SEB. Părinții vor fi anunțați telefonic pentru ca elevul să 

fie preluat personal de la școală. Dacă această situație se repetă, se poate aplica una din 

măsurile prevăzute de regulament.  

t) Dacă familia hotărăște că elevul poate pleca singur din punctul de debarcare, are obligația de 

a comunica acest lucru, în scris, departamentului de transport SEB. În cazul în care elevul, cu 

acordul familiei, părăsește locul de debarcare, acesta poate traversa strada numai după 

îndepărtarea suficientă a mijlocului de transport. Traversarea trebuie să se facă într-un loc 

marcat (trecere de pietoni) sau, în lipsa acestuia, elevul trebuie să se asigure că are o bună 

vizibilitate și că nu există niciun pericol.  

u) În niciun caz elevii nu vor traversa prin fața mijlocului de transport.  

v) În cazul în care elevii înscriși la transport nu utilizează mijlocul de transport al școlii (dimineața) 

sau părăsesc școala, la decizia părinților, în mod excepțional, înainte de încheierea 

programului, părinții sau persoanele abilitate au obligația de a anunța șoferul din timp.  



w) În cazul modificării datelor de contact (număr de telefon) sau în cazul schimbării persoanelor 

abilitate să aducă/să preia elevii, este necesară informarea în scris a departamentului de 

transport.  

x) În cazul în care accesul la adresa convenită ca punct de preluare/debarcare devine foarte 

dificil (lucrări, inundații, zăpadă) elevul va fi preluat de la cel mai apropiat punct accesibil pentru 

mijlocul de transport al SEB și care prezintă deplină siguranță.  

 

OBLIGAȚIILE ELEVILOR TRANSPORTAȚI  

În timpul transportului, elevii vor rămâne așezați pe toată durata traseului, cu centura de 

siguranță legată, pe care o pot desface numai la coborâre.  

Condusul vehiculului este activitate prioritară și nu trebuie deranjată.  

Ghiozdanele și celelalte obiecte care aparțin elevilor nu trebuie să împiedice deplasarea în 

interiorul mijlocului de transport și nu vor fi plasate în dreptul ușilor.  

Fiecare elev trebuie să aibă un comportament respectuos față de toate persoanele aflate în 

mijlocul de transport, în niciun caz să nu deranjeze șoferul sau să-i distragă atenția, să nu pună în 

pericol siguranța pasagerilor și a autovehiculului și să respecte regulile elementare de igienă.  

Este interzis:  

- să mănânce sau să bea în timpul transportului;  

- să umble la dispozitivele de închidere/deschidere a ușilor și a ferestrelor înainte de 

oprirea autovehiculului;  

- să acționeze asupra oricăror dispozitive aflate în dotarea autovehiculului;  

- să dețină sau să manipuleze obiecte sau substanțe periculoase;  

- să fumeze sau să utilizeze chibrituri sau brichete;  

- să transporte alcool, substanțe interzise, surse sonore exagerate și orice alte obiecte 

care pot reprezenta un pericol sau pot incomoda celelalte persoane care se află în 

mijlocul de transport;  

- să țipe sau să facă zgomote puternice;  

- să se împingă sau să se bată;  

- să arunce orice fel de obiecte;  

- să pună picioarele pe scaune sau să degradeze mijlocul de transport;  

- să blocheze mai multe locuri;  

- să transporte animale;  

- să provoace șoferul, să-i distragă atenția sau să-i vorbească fără a avea un motiv serios.  

 



PROCEDURI ȘI SANCȚIUNI  

În caz de indisciplină a elevului, șoferul va informa, în aceeași zi, responsabilul 

departamentului de transport al SEB, despre cele întâmplate, în vederea unor eventuale sancțiuni.  

Sancțiunile sunt decise și aplicate de conducerea ASEB, după cum urmează:  

- Avertisment scris adresat familiei elevului, în situații precum (dar nu numai):  

Comportament care deranjează șoferul (care nu pune în pericol siguranța pasagerilor)  

Lipsa de respect față de celelalte persoane aflate în mijlocul de transport  

Deteriorări minore sau involuntare  

- Excludere temporară de scurtă durată de la transportul SEB (1 zi până la o 

săptămână), în situații precum (dar nu numai):  

Violență sau amenințări la adresa șoferului sau a uneia din persoanele aflate în mijlocul de 

transport  

Încălcarea regulilor de siguranță  

Repetarea greșelilor de categoria « Avertisment scris »  

Neinformarea telefonică a șoferului și la transport@scoalaeuropeana.ro privind renunțarea 

temporară la transportul SEB, la unul sau mai multe dus, întors sau dus și întors (punctul f)  

- Excludere temporară de lungă durată de la transportul SEB (mai mult de o 

săptămână), în situații precum (dar nu numai):  

Deteriorări intenționate  

Deținerea sau manipularea unor obiecte sau substanțe periculoase  

Utilizarea fără permisiune a unor dispozitive aflate în dotarea autovehiculului 

Repetarea greșelilor de categoria « Excludere temporară de scurtă durată »  

- Excluderea definitivă de la transportul SEB, după consultarea părților implicate:  

Agresarea fizică a unui alt elev, a șoferului sau oricărei alte persoane  

Repetarea greșelilor de categoria « Excludere temporară de lungă durată »  

Abateri deosebit de grave  

În funcție de context și de circumstanțe excepționale, conducerea ASEB își rezervă dreptul de a 

aplica sancțiuni adaptate gravității faptei.  

Avertismentele și sancțiunile decise de conducerea ASEB vor fi transmise familiilor și elevilor, 

menționându-se situația și abaterea comisă.  

Excluderea de la serviciul de transport al SEB nu absolvă elevul sau familia de celelalte obligații 

școlare.  
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RĂSPUNDEREA PĂRINȚILOR  

Părinții sunt răspunzători pentru orice deteriorare produsă de elev în interiorul mijlocului de transport 

și vor suporta cheltuielile pentru reparații si înlocuiri.  

Părinții sunt răspunzători pentru siguranța copiilor pe traseul lor de la domiciliu până la punctul de 

preluare/debarcare convenit, dimineața până la plecarea mijlocului de transport al SEB, iar seara de 

la sosirea acestuia.  

 

CONTACTE ȘOFERI SEB:  

Pădurariu Mihai   0725.224.231  B 255 SEB  

Oprea Ionuț       0721.029.686  B 249 SEB  

Toma Gheorghe  0740.025.751 B 250 SEB 

Vizitiu Andrei       0720.431.655  B 251 SEB  

Marin Ștefan       0722.430.718  B 253 SEB  

Pandele Ioan       0755.439.460  B 256 SEB  

Vizitiu Dumitru     0769.983.498  B 252 SEB 

Mihali Traian        0799.830.393 B 254 SEB 

 


