
 

 

Obligații 
 

 

Art. . Elevii trebuie să aibă o ţinută decentă, o atitudine cuviincioasă, colegială, să se respecte reciproc. 
 

Art. . În timpul orelor și la toate activităţile extraşcolare desfăşurate în şcoală, elevii au obligaţia de a avea o ţinută disciplinară exemplară 

și o vestimentație decentă şi îngrijită. 
 

 

Art. . Dacă un elev este victima unei agresiuni, acesta sau colegii acestuia au datoria de a înştiinţa profesorii de serviciu, dirigintele și 

directorul. 
 

Art. . În cazul când un profesor lipseşte, elevii clasei respective au obligaţia de a nu părăsi sala de clasă şi de a păstra linişte pentru a nu 

deranja celelalte clase. Şeful clasei/elevul de serviciu va informa compartimentul secretariat în primele 15 minute, asupra situaţiei prezente. 
 

Art.. Elevii au datoria de a păstra baza materială ce li s-a pus la dispoziţie pentru instruire, dotarea laboratoarelor, a cabinetelor, a sălilor de 

clasă. 
 

Art. . Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia în spaţiile de învăţământ, holuri, grupuri sanitare, curtea şcolii şi pe terenul de sport. 
 

Art. . Elevii au obligaţia să păstreze în stare bună manualele şi cărţile împrumutate de la bibliotecă. Elevul care deteriozează/pierde manualul 

are obligaţia să-l înlocuiască, în cazul pierderii/deteriorii cărţilor de la bibliotecă, se aplică regulamentul bibliotecii. 
 

Art. . Este interzisă folosirea rețelelor de socializare pentru difuzarea unor informații și/sau fotografii/filme, a utilizării unui limbaj indecent 

în exprimarea opiniei proprii, care aduc prejudicii imaginii publice a elevilor, a familiei acestora, a școlii și personalului angajat. 
 

Sancţiuni 
 

Art. . Sancţiunile elevilor sunt reglementate în Titlul VII, Capitolul II, secţiunea 3, articolele nr. 147-163 din ROFUIP. 
 

Art. . Elevii care înregistrează absenţe nemotivate se sancţionează astfel: 
 



 

 

Nivelul de 
Sancțiunea aplicată Număr de absențe nemotivate acumulate 

 

învățământ 

 
   

 se scade un punct la  10 absenţe nemotivate  

 purtare   

 

 

 

mustrare scrisă şi se 

anunţă familia 

15 absenţe nemotivate 
 

GIMNAZIAL 

și LICEAL 

ciclul inferior  

 

  

 

 

se anunţă familia şi 

asistentul social de la 

Primărie 20 absenţe nemotivate  

    

 

Scăderea corespunzătoare a 
notei la purtare, eventual 
repetenție pentru media 
generală sub 6 la purtare Mai mult de 20 de absențe  

LICEAL ciclul 
superior 

 

 

se scade un punct la 

purtare 
 

 

10 absenţe nemotivate pe semestru 
 

 
 

 
   

 

mustrare scrisă fără 

scăderea notei la purtare 

şi se 

anunţă familia 

15 absenţe nemotivate pe semestru sau 

  



 

 

  3 absenţe nemotivate pentru obiectul cu o singură  

 
 

oră/săpt. sau  
 

7 absenţe nemotivate pentru obiectul cu 2 ore/ săpt. sau 
 

 
 

 
 

10 absenţe nemotivate pentru obiectul cu 3 ore/săpt. sau 
 

   

  15 absenţe nemotivate pentru obiectul cu 4 sau mai  
  multe ore/săpt.  

 
preaviz de exmatriculare, 

se anunţă familia 

 

La 20 absenţe nemotivate sau  
  5  absenţe  nemotivate  pentru  obiectul  cu  o  singură  
  oră/săpt. sau  

  10 absenţe nemotivate pentru obiectul cu 2 ore/săpt. sau  

  15 absenţe nemotivate pentru obiectul cu 3 ore/săpt. sau  

  20 absenţe nemotivate pentru obiectul cu 4 sau mai  

  multe ore/săpt.  

 se anunţă familia 

 

La 25 absenţe nemotivate sau  
  7  absenţe  nemotivate  pentru  obiectul  cu  o  singură  

 
 

oră/săpt. sau  
 

15 absenţe nemotivate pentru obiectul cu 2 ore/săpt. sau 
 

   

  20 absenţe nemotivate  pentru obiectele cu 3 sau mai  
  multe ore/săpt.  

 
se anunţă familia, al doilea 

preaviz 

 

 

La 30 absenţe nemotivate sau  

  8  absenţe  nemotivate  pentru  obiectul  cu  o  singură  

 
 

oră/săpt. sau  
 

17 absenţe nemotivate pentru obiectul cu 2 ore/săpt. sau 
 

   
  25 absenţe nemotivate  pentru obiectele cu 3 sau mai  



 

 

  

multe ore/săpt. 

 
  

 
exmatriculare 40 absenţe nemotivate sau  

  11 absenţe nemotivate la obiectul cu o singură oră/săpt.  
  sau  

  21 absenţe nemotivate la obiectul cu 2 ore/săpt. sau  

  32 absenţe nemotivate la obiectul cu 3 ore/săpt.sau  
  40 absenţe nemotivate la obiectul cu 4 sau mai multe  
  ore/săpt.  
 

Art.. Categoria de abateri ATAC LA PERSOANA și sancțiunile aplicate: 

 

Tip Cod Prima abatere - Măsuri Abateri repetate Măsuri 
  Sancţiune corelative - Sancţiune corelative 

Discriminare si instigare  Observație/ Consiliere  Scăderea notei la 
la discriminare  Avertisment psihologică  purtare cu 1-2 

   (obligatorie) Mustrare scrisă puncte consiliere 
     psihologică 

     
(obligatorie) 

 

Insulte colegi  Avertisment - Mustrare scrisă Scăderea notei la 
     purtare cu 1- 2 
     Puncte 

Insulte profesori /    
 

Mustrare scrisă Scăderea notei la 
personal   Mustrare scrisă Scăderea notei la Preaviz de exmatr. purtare cu 6 

   purtare cu 4 

Pentru elevii din 
ciclul superior puncte 

   
Puncte 

   

Amenințări colegi  Avertisment - Mustrare scrisă Scăderea notei la 
     purtare cu 2 



 

 

     puncte 

Amenințări profesori /    
 

Mustrare scrisă Scăderea notei la 

personal   Mustrare scrisă Scăderea notei la 

  Previz de 
exmatriculare purtare cu 6 

   purtare cu 4 

Pentru elevii din 
ciclul superior 

Puncte 

Anuntarea Poliției 

   

Puncte 

Anunțarea Poliției 

   
 

Șantaj colegi  Avertisment Consiliere Mustrare scrisă Scăderea notei 
   psihologică - pentru elevii din la purtare cu 2 
   (obligatorie) învăţământul puncte 
    obligatoriu  
    Preaviz de  
    exmatriculare  
    - pentru elevii din  
    ciclul superior al  
    liceului  

 

Instigare la violenţă  Avertisment  Mustrare scrisă Scăderea notei la 
     purtare cu 1-2 

     
Puncte 

 

Violenţe fizice uşoare,  Avertisment Consiliere Mustrare scrisă Scăderea notei 
fără arme (lovire)   psihologică  la 

 
  (obligatorie)  purtare cu 1-2 

     puncte 

 
 

 
 

Avertisment 
 

Consiliere 

 

 

Mustrare 
 

Scăderea notei la 
   Psihologică scrisă/retragerea purtare cu 2 
hărțuire sexuală   (obligatorie) temporară a bursei puncte 



 

 

      

viol, act sexual cu  Mutare disciplinară Scăderea notei la   

minori, perversiune  la altă unitate de purtare cu 6   

sexuală  învăţământ Puncte   
  - pentru elevii din    
  învăţământul    
  obligatoriu    
  Exmatriculare fără Scăderea notei la   
  drept de reînscriere în purtare cu 6   
  aceeaşi unitate Puncte   
  - pentru elevii din    
  ciclul superior al    
  liceului    

 

Violenţa fizică fără arme  a)Mustrare Scăderea notei la a)Mutare Scăderea notei 
cu vătămare corporală  scrisă purtare cu 3 disciplinara la altă la purtare cu 6 

   Puncte unitate de puncte 
    învățământ  
  - pentru elevii din  - pentru elevii din  
  învăţământul  învăţământul  
  obligatoriu  obligatoriu  
  b)Preaviz  de   b)Exmatriculare Scăderea notei la 
  exmatriculare  cu drept de purtare cu 6 
  - pentru elevii din  reînscriere puncte 
  ciclul superior al  - pentru elevii din  
  liceului  ciclul superior al  
    liceului  
 

Art. . Categoria de abateri ATENTAT LA SECURITATEA UNITĂȚII ȘCOLARE și sancțiunile aplicate: 

 

Tip Cod Prima abatere - Măsuri Abateri repetate - Măsuri 
  Sancţiune corelative Sancţiune corelative 



 

 

Introducerea de  a) Avertisment - a) Avertisment  

Scăderea notei la 
purtare cu 1 

punct 

persoane străine în  Daca prin  Daca prin  

incinta școlii  comportamentul lor  comportamentul lor  
  persoanele străine nu  persoanele străine nu  
  amenința/ insulta elevii  amenința/ insulta elevii  
  sau personalul scolii  sau personalul scolii  

  
 

b) Mustrare scrisă Scăderea notei b)Mustrare scrisă b)Scăderea 
  Daca persoanele străine la purtare cu 1 Daca persoanele străine notei la purtare 
  amenință/ insultă punct amenință/ insultă cu 2 puncte 

  personalul școlii/ elevii  personalul școlii/ elevii 

Anunțarea 
Poliției 

      

Alarmă falsă (112)  Mustrare scrisă Scăderea notei Mutare disciplinara la Scăderea notei 
(deliberat și aparent   la purtare cu 2 alta unitate de învățământ la purtare cu 4 
anonim)   puncte - pentru elevii din puncte 

 

 
          învăţământul obligatoriu    

            Preaviz exmatriculare Scăderea notei   
           - pentru elevii din ciclul la purtare cu 4   
           superior al liceului  puncte   

 

Incendiere și tentative   Mustrare scrisă   Scădere notei Mustrare   Scăderea notei   

de incendiere        la purtare cu 2 Anunțarea Poliției  la purtare cu 6   
         puncte - pentru elevii din  puncte   
           învăţământul obligatoriu    
            Preaviz de  Scăderea notei   
           exmatriculare  la purtare cu 6   
           - pentru elevii din ciclul puncte   
           superior al liceului     

               



 

 

Introducerea și   Mustrare scrisă Consiliere Mustrare scrisă  Scăderea notei 

utilizarea în incinta      psihologică  
Anunțarea 
Poliției   la purtare cu 3   

unității școlare de      (obligatorie)     puncte   

dispozitive cu        Scăderea notei        

substanțe iritante și      la purtare cu 1        

paralizante        punct        
 

Introducere sau port   Mustrare scrisă   Scăderea notei  Mutare disciplinara la Scăderea notei   

de arma alba în spațiul      la purtare cu 1 altă unitate de învățământ la purtare cu 2   

școlar        punct - pentru elevii din  puncte (6   
         Anunțarea  învățământul obligatoriu puncte pentru   
         poliției  Preaviz de  tentativa de a   
           exmatriculare  face uz de   
           - pentru elevii din ciclul armă)   
           superior al liceului     

 

Art. . Categoria de abateri ATENTAT LA BUNURI și sancțiunile aplicate:    
            

Tip  Cod  Prima abatere - Măsuri corelative  Abateri repetate -  Măsuri corelative   
    Sancţiune     Sancţiune      

Însușirea    Observație/Avertisment 
Consiliere 

psihologică  Mustrare scrisă  
Consiliere 

psihologică   

bunului       (obligatorie)     (obligatorie)   

găsit              Scăderea notei   

              
la purtare cu 2 

puncte   

Furt si    Mustrare scrisă Scăderea notei la  Mustrare scrisă  Scăderea notei la   

tentative de       purtare cu 1 punct  Anunțarea Poliției  purtare cu 3 puncte   

furt                 
           Preaviz de      
           exmatriculare      

Distrugerea    Observație/Avertisment  Plata bunurilor   Mustrare scrisă  Scăderea notei la   

bunurilor       distruse     purtare cu 2 puncte   



 

 

unei                  

persoane                  
 

Distrugerea    Avertisment Acoperirea (plată   Avertisment  Acoperirea (plată   

bunurilor       
sau înlocuire) 

valorii     
sau înlocuire) 

valorii   

școlii       prejudiciului     prejudiciului   
        în cazul în      în cazul în   

       care vinovatul nu se     
care vinovatul nu 

se   

       
cunoaște, 

răspunderea     cunoaște ,   
       materială devine     răspunderea   
       colectivă revenind     materială devine   
    

Mustrare scrisă ( în cazul 

întregii clase)  

 

  colectivă revenind   

  
 
   Scăderea notei la  Mustrare scrisă  întregii clase)   

    refuzului de acoperire a purtare cu 1 punct  (în cazul refuzului  Scăderea notei la   
    prejudiciului deși este     de acoperire a  purtare cu 2 puncte   
    dovedit vinovat)     prejudiciului deși      
           este dovedit      
           vinovat)      
 

 
 

 

Art.  Categoria de abateri ALTE TIPURI DE ABATERI și sancțiunile aplicate: 

 

Tip Cod Prima abatere - Măsuri corelative Abateri repetate Măsuri 
  Sancţiune  - Sancţiune corelative 

Consum de alcool  Mustrare scrisă Scăderea notei la Mustrare scrisă Scăderea notei la 
În școală sau/și  - pentru elevii din purtare cu 2 puncte - pentru elevii din purtare cu 4 
Stare de ebrietate  învățământul Consiliere psihologică învățământul puncte 
În timpul   obligatoriu (obligatorie) obligatoriu Consiliere 
Programului  Preaviz de  Preaviz de psihologică 



 

 

școlar  exmatriculare  exmatriculare (obligatorie) 
  - pentru elevii din  - pentru elevii din  
  ciclul superior al  ciclul superior al  
  liceului  liceului  

 

Consum de stupefiante/  Mustrare scrisă Scăderea notei la   

alte substanțe interzise  - pentru elevii din purtare cu 6 puncte   
În școală și prezența  învățământul Consiliere psihologică   
La școală sub influența   obligatoriu (obligatorie)   
acestora  Exmatriculare    
  - pentru elevii din    
  ciclul superior al    

  
Liceului 

Anunțarea Poliției    
 

Deranjarea orelor prin  Observație / Consiliere psihologică  Consiliere 
atitudine/ limbaj verbal  Avertisment (obligatorie)  psihologică 
sau non-verbal     (obligatorie) 

    Mustrare scrisă Scăderea notei la 
     purtare cu 2-4 

     
Puncte 

 

 

 
 
 Avertisment Consiliere Mustrare scrisă Scăderea notei la 

  sau Psihologică  purtare cu 3 
  Mustrare scrisă (obligatorie)  puncte 
Insultarea/   Scăderea notei la  Consiliere 
defăimarea   purtare cu 1 punct  psihologică 
personalului și a unității   Consiliere psihologică  (obligatorie) 
de învățământ  prin   (obligatorie)   

utilizarea mijloacelor de      

comunicare (telefoane      

mobile, alte dispozitive      



 

 

de același tip, internet,      

rețele de socializare,      

mass media)      
 

Utilizarea de către elevi  Observație Consiliere   

A Telefoanelor mobile  avertisment Psihologică Mustrare scrisă Scăderea notei la 
In timpul orelor   (obligatorie) (pentru mai mult purtare cu 1 
    de 3 recidive) punct 
      

Consumul de tutun în  Observație Consiliere   

incinta școlii   Psihologică  Scăderea notei la 
   (obligatorie) (pentru mai mult purtare cu 1 
    de 5 recidive) punct 

 

Afișarea unei ținute  Avertisment Consiliere psihologică Mustrare scrisă Scăderea notei la 
vestimentară indecente   (obligatorie)  purtare cu 2 

     puncte 
substanțe      

 

Art. . Se consideră abatere disciplinară de la Regulamentul de Organizare și Funcționare şi se sancţionează cu scăderea notei la purtare 

de la 1 la 3 puncte, în funcţie de gravitatea faptei, pentru practicarea de jocuri de noroc în timpul orelor și a pauzelor (zaruri, cărți de joc) 

 
 

Evaluarea rezultatelor 

Art.  Lucrările scrise semestriale (tezele) vor fi planificate semestrial, în conformitate cu perioada precizată prin ordin al ministrului 

educației naționale. 

Art. . Elevii pot avea maxim 2 teze/săptămână. 

Art. Lucrările de control nu se vor da în ziua tezei. 

Art.  Într-o zi se va susţine cel mult o lucrare de control sumativă la o clasă. 

Art.  Cel puţin 50% din numărul minim de note la o disciplină vor reprezenta evaluarea orală pentru obiectul de studiu din curriculum-

ul şcolar. 

Art.  Elevii olimpici pot susţine lucrări semestriale în afara programului clasei, cu aprobarea conducerii şcolii. 

Art.  În fiecare an, Consiliul de Administraţie va aproba un program special de pregătire pentru elevii olimpici. 
 


