
    EXTRAS – R.O.I 

 

Exercitarea calităţii de elev 

 

     Art. 110 (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea 

la toate activităţile existente în programul Colegiului. 

       (2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an 

şcolar de către directorul Colegiului; 

       (3) Evidenţa prezenţei elevilor se face la începutul  fiecarei ore de curs de către 

profesor, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.  

       (4) Elevii care nu se află în clasă la intrarea profesorului  sau, fară acordul 

profesorului părăsesc clasa după începerea orei, sunt consideraţi absenţi de la ora respectivă. 

În cazuri bine motivate elevii care întârzie pot cere permisiunea de a asista la oră, caz în care 

absenţa va putea  fi motivată de către profesor. 

       (5) Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie. 

     Art. 111 (1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau 

altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate. 

       (2) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte originale: 

a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau adeverinţă eliberată de 

medicul de familie, caz în care trebuie avizată de medicul şcolar; 

b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul 

a fost internat în spital, avizat(ă) de medicul de familie şi de medicul şcolar;  

c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, fără a depăşi 3 zile pe 

semestru, adresată directorului Colegiului, în vederea aprobării, în urma consultării cu 

dirigintele clasei. Cererea va fi depusă de către părintele elevului minor sau de către elevul 

major la secretariatul Colegiului.  

d) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, pentru cazuri izolate de 1-2 

ore de învoire. Cererea va fi înmânată de către părintele elevului minor sau de către elevul 

major profesorului diriginte, profesorului pentru învăţământul primar/învăţătorului. 

       (3) Motivarea absenţelor se face de către profesorul diriginte/profesorul pentru 

învăţământul primar/învăţătorul, în ziua prezentării actelor justificative, dacă acestea au  

avizele necesare.                                  

       (4) Pentru urmărirea stării de sănătate a elevilor, toate adeverinţele medicale 

trebuie să aibă viza  medicului de familie (care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de 

sănătate ale elevilor), precum şi viza cabinetului medical din cadrul Colegiului. 

       (5) Pentru ca elevul, care a fost bolnav, sa nu fie nevoit sa mai absenteze în plus 

de la cursurile şcolare, părintele/tutorele legal are obligaţia de a preda personal adeverintele 

medicale cabinetului medical școlar din cadrul Colegiului pentru a fi vizate şi luate în 

evidență de  medicul școlar. Adeverințele medicale vizate vor fi ridicate de la cabinetul școlar 

de catre directorul - adjunct, care le va înmâna profesorului diriginte/profesorului pentru 

învăţământul primar/învăţătorului. 



       (6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen 

de maxim 7 zile de la reluarea cursurilor de către elev. Ele vor fi păstrate de către profesorul 

diriginte/profesorul pentru învăţământul primar/învăţător pe tot parcursul anului şcolar. 

       (7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) din prezentul articol atrage, de 

regulă, declararea absenţelor ca nemotivate. 

       (8) La cererea scrisă a unităţilor de învăţământ în care este organizat învăţământ 

sportiv, a structurilor naţionale sportive, directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor 

care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional, cu 

condiţia recuperării materiei, în vederea încheierii situaţiei şcolare. 

     Art. 112 Elevii, din învăţământul obligatoriu, cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli 

cronice grave, pot fi scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de îndrumarea 

Colegiului. Scutirea se acordă, la cerere, de director, pe baza actelor medicale doveditoare şi a 

recomandării exprese a compartimentului de igienă şcolară din cadrul direcţiei de sănătate 

publică a judeţului. 

     Art. 113 În cazul unor situaţii speciale ale elevilor (căsătorie, naşterea unui copil, 

persoane existente în îngrijirea elevului, detenţie etc.), acestea vor fi analizate de Consiliul 

Profesoral care va dispune măsuri corespunzatoare în vederea acordării, pe cât posibil, a 

sprijinului pentru finalizarea ciclului de învăţământ.  

    

 Drepturile elevilor 

 

     Art. 114 (1) Elevii din Colegiu  se bucură de toate drepturile constituţionale. Ei  

beneficiaza de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev. 

      (2) Nici o activitate organizată în Colegiu nu poate leza demnitatea sau 

personalitatea elevilor. 

       (3) Elevul are dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de 

maximum 15 zile lucrătoare de la predarea lucrării. 

       (4) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, are dreptul de a 

contesta rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în 

prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de 5 zile de la 

comunicare. 

   a) În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate 

satisfăcătoare, elevul/părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, 

directorului Colegiului, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor 

orale sau practice. 

   b) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de 

specialitate, din Colegiu, care nu predau la clasa respectivă şi care vor reevalua lucrarea 

scrisă. 

   c) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este nota 

rezultată în urma reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin 

consens, de către cele două cadre didactice. 

   d) În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi 

nota acordată în urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota 



acordată iniţial rămâne neschimbată. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota 

acordată în urma reevaluării este de cel puţin de un punct, contestaţia este acceptată. 

   e) În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării 

iniţiale. Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin 

semnătură şi aplică ştampila unităţii de învăţământ. 

   f) Calificativul sau notele obţinute în urma contestaţiei, rămân definitive. 

     Art. 115 (1) Elevii din Colegiu au dreptul la educaţie şi  beneficiază de învăţământ 

gratuit.Nicio persoana din Colegiu nu are dreptul de a îngrădi dreptul la educaţie al elevilor. 

Elevii din Colegiu nu pot fi privati de dreptul la educaţie prin eliminarea de la ora de curs. 

      (2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar 

pentru studii, acordate de bănci, în condiţiile legii. Statul îi sprijină material, cu precădere pe 

elevii care obţin performanţe, rezultate foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi 

sportive, precum şi pe cei cu situaţie materială precară. 

       (3) Elevii pot beneficia de sprijin financiar şi din sursele extrabugetare ale 

Colegiului. 

     Art. 116 Conducerea Colegiului are obligatia să pună, gratuit, la dispoziţia elevilor, baza 

materială şi baza sportivă pentru pregătirea organizată a acestora. 

     Art. 117 În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală 

gratuită. 

     Art. 118 Elevii din Colegiu au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi 

recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum 

şi pentru atitudine civică exemplară. 

     Art. 119 (1) Elevii din învăţământul obligatoriu (clasele 0 – a X-a) primesc gratuit 

manuale şcolare. 

       (2) Beneficiază de aceeaşi gratuitate şi elevii din învăţământul secundar superior. 

     Art. 120 (1) În Colegiu, se constituie Consiliul Şcolar al Elevilor,  format din liderii 

elevilor de la fiecare clasă. 

       (2) Consiliul Elevilor funcţionează în baza Statutului elevilor, ale căror prevederi 

au fost incluse în prezentul ROI. 

     Art. 121 Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de 

COLEGIU, precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi în cluburile elevilor, în bazele 

sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare, în cluburile 

şi în asociaţiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale 

acestora. 

     Art. 122 (1) Elevilor din Colegiu le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în 

cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se  organizează şi 

funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul Colegiului. 

       (2) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art.15 alin. (2) din Convenţia cu 

privire la drepturile copilului, nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de 

lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al 

ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile 

celorlalți. 



       (3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi 

susţinute în Colegiu, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului. 

Aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii 

scrise, oficiale, privind asigurarea de către organizatori a securităţii persoanelor şi a 

bunurilor. 

      (4) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în Colegiu 

contravine principiilor sus-menţionate, directorul Colegiului poate suspenda sau interzice 

desfăşurarea acestor activităţi. 

     Art. 123 (1) În Colegiu, conform legii, libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/ 

publicaţii şcolare proprii este garantată. 

       (2) În cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează 

siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile 

cetăţeneşti sau prevederile ROI, directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora. 

     Art. 124 Elevii din Colegiu, cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale, pot 

promova 2 ani într-un an şcolar, la decizia conducerii Colegiulului, conform metodologiei 

elaborate de MECTS. 

 

   Îndatoririle elevilor 

 

     Art. 125 (1) Elevii din Colegiu au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare 

disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare. 

       (2) Dacă elevul absentează de la școala mai mult de 2 zile consecutiv atunci acesta 

sau părintele acestuia trebuie să-l informeze, prin orice mijloc, pe dirigintele/învățătorul 

clasei.  

     Art. 126 (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în 

Colegiu, cât şi în afara lui. 

       (2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte: 

a) legile statului; 

b) ROFUIP și ROI; 

c) regulile de circulaţie; 

d) normele de prevenire şi de stingere a incendiilor; 

e) normele de protecţie civilă; 

f) normele de protecţie a mediului; 

g) reguli privind protecția, igiena şi securitatea muncii. 

     Art. 127 (1) În timpul programului școlar (orele 8-15) elevii sunt obligaţi să aibă o ținută 

decentă, curată şi îngrijită şi să poarte uniforma completă a Colegiului, atât în timpul orelor 

de curs, cât şi în timpul pauzelor.  

Uniforma pentru fetele din ciclul primar şi ciclul gimnazial consta din: vestă vișinie, 

bluză albă, fustă vișinie sau pantalon simplu de culoare  neagră (fără nuanțe şi fără accesorii), 

cravată vișinie . 

Uniforma pentru fetele din ciclul liceal consta din: sacou vișiniu, cămaşă albă şi fustă 

din stofă neagră sau pantalon simplu de culoare  neagră (fără nuanțe şi fără accesorii). 



Uniforma pentru baieții din ciclul primar şi gimnazial constă din: vestă visinie, 

cravată vișinie, camașă albă  şi pantalon simplu de culoare  neagră (fără nuanțe şi fără 

accesorii). 

Uniforma pentru baieții din ciclul liceal constă din: sacou vișiniu, camașă  albă, 

cravată şi pantalon simplu de culoare neagră (fără nuanțe şi fără accesorii). 

În zilele călduroase, pe parcursul programului şcolar, în incinta şcolii, elevilor li se 

permite să renunţe la sacou.  

      (2) La orele de educaţie fizică elevii sunt obligați să se prezinte în ținuta impusă de 

profesor. Elevii scutiţi medical sunt obligaţi să se prezinte la ora de educaţie fizică fără 

echipament dar cu încălţăminte de sport. 

     Art. 128 – aliniatele (9) și (11) – se abrogă și se înlocuiesc cu circuitele și programul 

școlar aferent procedurii pentru începrea noului an școlar. 

Accesul şi circulatia în incinta Colegiului va respecta prevederile Legii nr. 35/2007, privind 

creșterea siguranței în unitățile de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare. 

   (1) Accesul persoanelor străine în instituţie este interzis cu excepţia: 

 - persoanelor cuprinse în tabelele nominale, atașate  registrului de intrare, a 

personalului medical, a celui salariat al clubului sportiv, precum şi a  elevilor străini care 

servesc masa la cantină; 

 - persoanelor înregistrate în registrul de intrare, care solicită întrevederea cu 

un profesor sau un elev şi care vor fi conduse în spaţiul de aşteptare; 

 - persoanelor înregistrate în registrul de intrare, care se deplasează la 

secretariat, la cabinetul medical, la direcţiune sau la  clubul sportiv. 

   (2) Persoanele care reprezintă oficial instituţii, administraţia locală, ISJ, poliţie, 

minister etc, după ce sunt notate în registrul de intrare, sunt conduse obligatoriu în cabinetul 

directorului. 

   (3) Nicio persoană, indiferent de calitatea pe care o are, nu poate verifica şi controla 

activitatea din instituţie şi, de asemenea, nu se poate deplasa prin instituţie, fără acordul 

directorului liceului. 

   (4) Accesul elevilor în incinta Colegiului se va face pe baza uniformei, numai pe cele 

4 porți (str. Teiului, str. 1 Decembrie şi str. Şcolii nr. 15), până la orele 8,00. 

   (5) Elevii navetiști, care locuiesc în alte localități pot intra în incinta Colegiului pe 

ușile principale (corpurile A şi G) după închiderea porților, ocazional, doar dacă întarzierea se 

datorează  defectării mijloacelor de transport. 

   (6) În alte cazuri se permite intrarea elevilor pe ușile principale ale corpurilor A şi G 

doar pe motive întemeiate, apreciate ca atare de profesorii de serviciu de la parterul corpurilor 

A şi G. 

   (7 )Părăsirea şcolii la terminarea programului școlar, orele 14(15), se va face tot pe 

cele 4 porţi. 

    (8) În cazuri de exceptie, între orele 8-15, ieșirea din incinta Colegiului se va putea  

face numai pe uşile principale ale corpurilor A şi G, dacă elevul este îmbrăcat în uniformă, 

posedă bilet de voi, după înregistrarea lui în registru. 

    (9) În pauza mare (1050-1110) se permite părăsirea temporară a incintei şcolii de 

către elevii de liceu, pe propria lor răspundere, pe poarta laterală din str. Teiului, doar dacă 



elevii sunt  îmbracați în uniformă. La terminarea pauzei, revenirea se va face pe aeeeași 

poartă, pe baza uniformei. – se abrogă. 

  (10) Pentru a se garanta siguranța de circulație a cadrelor didactice şi a personalului 

angajat al şcolii, precum şi pentru asigurarea curățeniei în holul principal şi pe scările 

principale ale corpului A, accesul elevilor la secretariat sau bibliotecă se va putea face numai 

prin curtea interioară, pe ușa de lângă cabinetele medicale. 

   (11) Circulația elevilor de la un nivel la altul al corpul A se desfășoară numai pe 

scările destinate elevilor (semnalizate în acest sens),iar în corpurile B și G, pe ambele scări ale 

clădirilor. – se abrogă. 

 

   (12) În cazuri de forță majoră: incendiu, cutremur, circuite obligatorii pe perioada 

pandemiei, etc. se permite circulația elevilor şi în sectoarele interzise, menționate la aliniatele 

precedente. 

    

     Serviciul pe clasă al elevilor 

 

      Art. 129 (1) Serviciul pe clasa este obligatoriu pentru toţi elevii, şi are la baza 

programarea facuta de liderul clasei, cu acordul dirigintelui; programarea va fi afisata în 

clasa, la loc vizibil. 

        (2) Obligatiile elevilor de serviciu pe clasa sunt: 

    a) sa prezinte profesorului ,de regula,la inceputul orei,numele elevilor absenti; 

    b) sa răspunda de curăţenia clasei (ştergerea tablei, aducerea de cretă, aerisirea în 

pauze a sălii de clasă etc.) şi integritatea  mobilierului. Eventualele stricăciuni vor fi aduse la 

cunoştinţă dirigintelui clasei;  

   c) sa participe la toate orele de curs, inclusiv educaţie fizica şi laboratoare, dupa 

incuierea usii clasei; 

   d)sa atentioneze pe  elevii care parasesc temporar sala de clasa, ca bunurile de 

valoare nu se lasă în sala de clasă. 

       (3) Refuzul de a efectua serviciul pe clasa conform programarii sau efectuarea 

defectuoasa a serviciului se sanctioneaza de diriginte. În timpul pauzelor, elevii vor ieşi în 

curtea liceului. În afara elevilor de serviciu, pot rămâne în clasă, pe timpul pauzei, doar elevii 

care  repetă, în liniste, materia pentru ora următoare precum şi cei cu probleme medicale, dacă 

au acceptul dirigintelui. 

     Art. 130 Este interzis elevilor: 

(1) Să distrugă documente şcolare: 

a) cataloage; 

b) foi matricole; 

c) carnete de elev etc.  

(2) Să deterioreze bunuri din patrimoniul Colegiului, inclusiv prin inscriptionare (cu 

diverse instrumente). Elevii care se fac vinovaţi de sustragerea/deteriorarea/distrugerea 

bunurilor Colegului sunt obligaţi, personal sau prin părinţii, tutorii sau susţinătorii legali să 

acopere, în temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii 

pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, 



după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor 

deteriorate/sustrase  

(3) Să aducă sau să difuzeze, în Colegiu, materiale care, prin conţinutul lor, atentează 

la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi 

intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane.  

(4) Să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea 

activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor.  

(5) Să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ.  

(6) Să deţină sau să consume, în perimetrul Colegiului sau în afara acestuia: 

a) droguri(substante ori produse stupefiante), medicamente cu efecte similare 

drogurilor sau substanţe etnobotanice; 

b) băuturi alcoolice; 

c) ţigări. 

(7) Toţi elevii liceului au obligaţia de a păstra curăţenia în clase, pe coridoare, în 

grupuri sanitare şi în curtea liceului.  

8) Să introducă, sa posede sau sa foloseasca în perimetrul Colegiului: 

a) chibrituri, brichete, țiăari, substanțe periculoase; 

b) spray-uri lacrimogene/paralizante, arme sauoricealte materiale pirotehnice, 

instrumente precum  muniţie, petarde, pocnitori etc. care, prin acţiunea lor, pot afecta 

integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului Colegiului.  

(9) Să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în 

perimetrul Colegiului.  

(10) Sa se implice în acte de violență sau de intimidare.  

(11) Să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic.  

(12) Să utilizeze, în timpul orelor de curs, al examenelor sau al concursurilor, 

telefoane celulare sau orice alte aparate de înregistrare-redare-comunicare  precum aparate: de 

emisie-recepție, audio, foto, video etc. În timpul orelor de curs, telefoanele mobile, precum şi 

aparatele menționate mai sus, vor fi închise (decuplate de la sursa de alimentare) și 

obligatoriu păstrate în geantă, cu excepţia perioadei pauzelor. Prin excepţie de la această 

prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul 

cadrului didactic, în situaţii de urgenţă sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea 

procesului instructiv-educativ. Elevii prinși ca utilizează telefonul fără acceptul profesorului 

vor fi sancționati cu avertisment  fără a li se reține telefonul (iar la repetarea faptei vor fi 

sancționati cu mustrare scrisă şi măsura complementară de scadere a notei la purtare). 

  Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa 

personală sau a celorlalte persoane din Colegiu, în conformitate cu prevederile legale. 

(13) Să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative ( sau provocatoare).   

(14) Sa poarte: 

       a ) baietii: 

-cercei, brățări, inele, pierce-uri sau alte bijuterii, în nas, urechi, buze, pleoape  sau în 

alte părți vizibile; 

- articole vestimentare indecente sau accesorii care nu se pretează mediului școlar; 

- barbă, favoriți sau părul lung. 



       b) fetele: 

-  brățări, inele, pierce-uri sau alte bijuterii, în nas, urechi, buze, pleoape sau alte părții 

vizibile (pot purta cercei, în urechi şi lănţişoare la gât); 

 -  articole vestimentare indecente sau accesorii care nu se pretează mediului scolar; 

-  fuste scurte (fustele vor avea cel mult 10 cm deasupra genunchilor); 

-  bluze decoltate sau prea scurte, precum şi utilizarea excesivă a produselor de 

machiaj. 

          Profesorul care în timpul orelor constată la unul sau mai multi elevi o ținută 

neconformă cu prevederile actualului ROI va solicita elevului/elevilor să-şi aranjeze ținuta 

regulamentară. Dacă elevul/elevii refuză, profesorul va intocmi un referat în baza căruia 

dirigintele va lua măsuri de sancționare. 

 Ţinuta vestimentară neregulamentară nu poate reprezenta un motiv pentru 

refuzarea accesului elevului în perimetrul şcolii. 

(15) Să aducă jigniri (prin vorbe, gesturi, fapte etc.) sau să manifeste agresivitate, în 

limbaj sau în comportament faţă de: 

a) colegi; 

b) personalul Colegiului. 

c)c adre didactice. Agresarea fizica a unui cadru didactic se sancționeaza pentru elevii 

din învăţământul secundar superior cu exmatricularea fără drept de reînscriere în Colegiu, 

iar pentru  elevii din  învăţământul secundar inferior, cu mutarea disciplinară  la o alta 

unitate de învăţământ 

Nota. Faptele vor fi sancționate indiferent dacă sunt înfăptuite în scoală sau în afara 

şcolii. 

(16) Sa patrunda: 

a)   în holul principal al corpului A, din fața cancelariei şi a direcțiunii; 

b)   pe scarile principale dintre nivelurile corpului A; 

c)  în sălile comisiilor  metodice, dacă nu sunt însoțiți de un cadru didactic; 

d) în liceu, pe usa principala cu excepţia situaţiilor în care porţile de acces în incinta 

şcolii sunt închise. 

(17) Sa utilizeze alte toalete decat cele indicate: în corpul A, la parter, baietii, iar la 

etajele I şi II fetele ; în corpul B, la parter  elevii claselor pregătitoare (fetele în stânga şi baieții 

în dreapta), iar la etajele I şi II elevii ciclului primar (fetele în stânga, iar  baieții în dreapta).- 

se abrogă.  

(18) Să sară gardul sau porțile  şcolii pentru a părăsi sau pentru a intra în curtea 

liceului; părăsirea instituţiei pe timpul programului (plecarea de la ore) fără acordul 

dirigintelui, este interzisă;                                                                                        

(19) Să încurajeze pătrunderea persoanelor străine în spaţiul de învăţământ al 

Colegiului, în timpul activităţii şcolare, inclusiv în pauze .  

(20) Sa facă declarații defăimatoare la adresa Colegiului, indiferent prin ce mijloc.  

(21) Să participe la jocurile de noroc care intră sub incidența legii.  

(22) Să utilizeze în cladirea şcolii skateboard-uri sau patine cu rotile.  

(23) Să introduăa sau să utilizeze în perimetrul şcolii cărți de joc sau table.  

(24) Să-şi însușeasca bunuri, obiecte sau bani care nu le aparțin.  



(25) Să folosească, în perimetrul școlii, însemne sau să poarte îmbrăcăminte 

neadecvată varstei şi calităţii de elev, specifică grupărilor rock, sataniste etc.  

(26) Să deranjeze desfașurarea orelor de curs; dacă acțiunea elevului continuă, 

profesorul  are dreptul de a-l exclude de la oră, cu obligatia elevului în cauza de a se prezenta 

la biblioteca şcolii, pe toată perioada desfașurarii orei respective, pentru a studia bibliografia 

școlară. 

            (27) Să copieze la lucrări scrise. Fapta sau tentativa, se sancționează prin notarea 

lucrării cu nota 1 (unu). 

(28) Este interzis elevilor, în condițiile învățământului online: 

- să externalizeze linkurile; 

- să intre online fără acordul cadrului didactic; 

- să insereze mesaje, videoclipuri, fișiere sau  orice alte materiale care nu fac obiectul 

lecției; 

- să înregistreze, să disemineze, să folosească informații care conțin date cu caracter 

personal, în alt mod care excede scopul prelucrării datelor; 

- de a utiliza aplicația/ platforma educațională în alt mod decât cel în conformitate cu 

prevederile legale 

     Art. 131 Relațiile dintre elevi în general, dintre fete şi băieți în special, trebuie ăa se bazeze 

pe respect reciproc, să se folosească un limbaj civilizat şi adecvat vârstei, să nu se recurgă la 

gesturi intime indecente.  

     Art. 132 Este interzisă plecarea de la ore a întregii clase fără acordul profesorului, 

dirigintelui sau al directorului (chiulul în masă).  

     Art. 133 Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev vizat la zi şi să-l prezinte 

atât profesorilor de la clasă, pentru consemnarea notelor, cât şi personalului de pază, 

profesorilor, pentru identificare; va fi prezentat şi părinţilor, pentru informare în legătură cu 

situaţia şcolară.  

     Art. 134 a) Elevii claselor din învăţământul obligatoriu, precum şi elevii din 

învăţământul secundar superior, trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite 

gratuit şi să le restituie în stare bună,  la sfârşitul anului şcolar. Elevii vinovaţi de 

distrugerea/deteriorarea manualelor şcolare primite gratuit, au obligaţia de a înlocui 

manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi 

tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, se achită contravaloarea acestuia. 

       b) Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau 

deteriorarea manualelor şcolare. 

     Art. 135 Elevii au obligaţia să returneze cărțile împrumutate de la biblioteca şcolii în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data împrumutului. 

     Art. 136 Purtarea măştii de protecţie: 

masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi 

purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ 

şi în timpul pauzelor în interior; 

a) la orele de specialitate din învăţământul vocaţional este obligatorie purtarea măştii de 

protecţie, cu excepţia orelor de studiu ale instrumentelor de suflat; 



b) masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor, indiferent de vârstă, precum 

şi în timpul tuturor orelor de educaţie fizică; 

c) schimbul măştii de protecţie utilizate între persoane este interzis. 
d) schimbul măştii de protecţie utilizate între persoane este interzis. 

 

  Recompensarea elevilor 

 

     Art. 137 Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se 

disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense: 

a) evidenţiere, în faţa colegilor clasei; 

b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa Consiliului 

Profesoral; 

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite 

pentru care elevul este evidenţiat; 

d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi 

economici sau de sponsori; 

e) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din  

ţară şi din străinătate; 

f) premii şi/sau diplome: 

- Diplomă de apreciere -pentru cea mai bună frecvență. 

- Diplomă - PREMIUL I, II, III şi menţiune, la sfarsitul anului școlar. 

- Diplomă de merit-absolvenții claselor a XII-a care obțin cea mai mare medie a 

celor 4 ani de liceu/clasă. 

- Diplomă de excelență - șef de promoție. 

- Diplomă de onoare.  

     Art. 138 (1) Acordarea premiilor elevilor, la sfârşitul anului şcolar, se face la nivelul 

Colegiului, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei sau a directorului. 

       (2) Se pot acorda premii elevilor care: 

               a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00; 

pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni; 

               b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu; 

               c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte 

activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional; 

               d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; 

               e) au avut, la nivelul şcolii, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului 

şcolar - fără absențe nemotivate sau motivate. 

        (3) Se pot acorda premii şi pentru alte situaţii stabilite de conducerea colegiului. 

        (4) Pentru a putea fi premiat, un elev trebuie sa aiba la purtare media 10. 

      Art. 139 Colegiul - şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă ale elevilor la 

nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea Asociatiei 

părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc. 

 

   



Sancţiuni ce pot fi aplicate elevilor 

 

     Art. 140 (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, 

inclusiv prevederile ROI, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora. 

        (2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele: 

a) observaţia individuală; 

b) mustrare scrisă; 

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/bani de liceu; 

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din Colegiu; 

e) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii 

primitoare; 

f) preavizul de exmatriculare; 

g) exmatricularea. 

         (3) Scaderea notei la purtare face parte din sancțiune, ca o măsură 

complementară atașată, în mod obligatoriu, sancțiunii. 

        (4) Observaţia individuală este sancţiunea căreia nu i se aplică măsura 

complementară de scădere a notei la purtare. 

        (5) Sancţiunile prevazute la alin. (2), pct.b) -g), aplicate elevilor, sunt 

comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului legal. 

        (6)Sancțiunile enumerate la aliniatul (2), sunt detaliate mai jos. 

     Art. 141 (1) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului/elevilor cu privire la 

încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate şi consilierea 

acestuia astfel încât să dovedească, ulterior, un comportament corespunzător. Elevului i se va 

atrage totodată atenţia că, în situaţia în care nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplică o 

sancţiune mai severă. 

       (2) Sancţiunea se dispune şi se  aplică de profesor, diriginte, învăţător, sau 

director. Dacă persoana care aplică sancțiunea este alta decat dirigintele, atunci aceasta are 

datoria să-l informeze pe diriginte. 

     Art. 142 (1) Mustrarea scrisă, constă în atenţionarea elevului, în scris, de către învăţător, 

profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au 

determinat aplicarea sancţiunii. 

         (2) Sancţiunea se stabileşte de către Consiliul Profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

        (3) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul 

documentului. 

         (4) Mustrarea scrisă este redactată de învăţător, profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte, este semnată de acesta şi de către director, este înregistrată în 

registrul de intrări-ieşiri al unităţii de învăţământ; documentul va fi înmânat părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali, personal, de către diriginţi sub semnătură sau transmis 

prin poştă, cu confirmare de primire. 

         (5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare cu 1, 2 sau 3 puncte, 

respectiv diminuarea calificativului, în învăţământul primar. 



        (6) Dacă elevul căruia i s-a aplicat  sancţiunea dă dovadă de un comportament 

ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la încheierea 

semestrului/anului şcolar, masura complementară asociată sancţiunii, privind scăderea notei 

la purtare, se poate anula. 

        (7) Anularea măsurii complementare privind scăderea notei la purtare este decisă 

de cel care a aplicat sancţiunea. 

        (8) Împotriva sancțiunii se poate face contestație adresată, în scris, Consiliului de 

Administraţie al Colegiului, în termen de cel mult 5 zile de la aplicarea sancţiunii. 

        (9) Contestaţia de la aliniatul precedent  se soluţionează în termen de 30 de zile 

de la depunerea şi înregistrarea acesteia la secretariatul Colegiului. Hotărârea Consiliului de 

Administraţie este definitivă. 

     Art. 143 (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la 

propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea Consiliului Profesoral. 

         (2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte, respectiv 

diminuarea calificativului, în învăţământul primar, aprobată de Consiliul Profesoral al 

unităţii de învăţământ. 

        (3) Dacă elevul căruia i s-a aplicat  sancţiunea dă dovadă de un comportament 

ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la încheierea 

semestrului/anului şcolar, masura complementara asociată sancţiunii, privind scăderea notei 

la purtare, se poate anula. 

        (4) Anularea măsurii complementare privind scăderea notei la purtare este decisă 

de cel care a aplicat sancţiunea. 

        (5) Împotriva sancțiunii se poate face contestație adresată, în scris, Consiliului de 

Administraţie al Colegiului, în termen de cel mult 5 zile de la aplicarea sancţiunii. 

        (6) Contestaţia de la alineatul precedent se soluţionează în termen de 30 de zile de 

la depunerea şi înregistrarea acesteia la secretariatul Colegiului. Hotărârea Consiliului de 

Administraţie este definitivă. 

     Art. 144 (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă din cadrul Colegiului sau la o alăa 

unitate de învăţământ se hotărăște de către Consiliul Profesoral, la propunerea consiliului 

clasei şi se aplică prin înmânarea, în scris, de către învăţător/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte/director, a deciziei de sancționare, părintelui/tutorelui legal sau 

elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură.  

        (2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul 

clasei şi în registrul matricol. 

        (3 )Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, la sfârşitul 

semestrului sau al anului şcolar. 

        (4 )Sancţiunea este însoţită de măsura complementară de scădere a notei la 

purtare, de regulă cu 4 puncte, aprobată de Consiliul Profesoral al unităţii de învăţământ la 

care finalizează cursurile semestrului din anul şcolar respectiv.  

         (5) Sancţiunea nu se aplică în învăţământul primar. 

        (6) Împotriva sancțiunii se poate face contestație adresată, în scris, Consiliului de 

Administraţie al Colegiului, în termen de cel mult 5 zile de la aplicarea sancţiunii. 



        (7) Contestaţia de la aliniatul precedent  se soluţionează în termen de 30 de zile 

de la depunerea şi înregistrarea acesteia la secretariatul Colegiului. Hotărârea Consiliului de 

Administraţie este definitivă. 

     Art. 145 (1) Preavizul de exmatriculare se propune de diriginte şi se aprobă de director, 

pentru elevii care absentează nejustificat un numar de 20 de ore la diferite discipline de studiu 

sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină, cumulate pe un an şcolar. Sancțiunea 

constă în întocmirea în scris a unui  document numit ,,Preaviz de exmatriculare’’, semnat de 

director şi de diriginte, prin care se precizează numărul de absențe nejustificate, realizate de 

elev şi se atenționează că la acumularea unui număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate, 

din totalul orelor de studiu, sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de 

studiu, cumulate pe un an şcolar, elevul va fi exmatriculat din Colegiu, cu drept de 

reînscriere în anul școlar următor, în acelaşi an de studiu. Sancţiunea se comunică, de către 

diriginte, în scris, părintelui/ tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub 

semnătură. 

       (2) Sancţiunea se aplică elevilor din Colegiu, cu excepţia elevilor din 

învăţământul obligatoriu. 

       (3) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul 

clasei şi se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar. 

      (4) Sancţiunea este însoţită de măsura complementară de scădere a notei la purtare 

cu cel putin 2 puncte (1 punct la fiecare 10 absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu 

cumulate pe un an şcolar sau la fiecare multiplu de câte 7,5% absenţe nejustificate din 

numărul de ore la o disciplină, cumulate pe un an şcolar). Dacă această sancţiune este 

aplicată în semestrul al doilea al anului şcolar, atunci la scăderea notei la purtare, dirigintele 

va ține cont şi de eventuala sancțiune aplicată în primul semestru pentru numărul de absenţe 

nemotivate. 

      (5) Împotriva sancțiunii se poate face contestatie adresată, în scris, Consiliului de 

Administraţie al Colegiului, în termen de cel mult 5 zile de la aplicarea sancţiunii. 

      (6) Contestaţia de la aliniatul precedent se soluţionează în termen de 30 de  zile de 

la depunerea şi înregistrarea acesteia la secretariatul Colegiului. Hotărârea Consiliului de 

Administraţie este definitivă. 

     Art. 146 (1)Exmatricularea constă în eliminarea, până la sfârşitul anului şcolar, a 

elevului din Colegiu. 

        (2) Exmatricularea poate fi: 

a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul scolar următor, în Colegiu şi în 

acelaşi an de studiu; 

b) exmatriculare fără drept de reînscriere în Colegiu; 

c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o 

perioadă de timp. 

       (3) Sancțiunile prevazute la aliniatul (2) sunt detaliate în urmatoarele 3 articole. 

     Art. 147 (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor, în Colegiu şi 

în acelaşi an de studiu se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, pentru abateri 

grave, prevăzute de ROI sau apreciate ca atare de către Consiliul Profesoral al Colegiului. 



        (2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe 

nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură 

disciplină de studiu, cumulate pe un an şcolar. 

        (3) Sancţiunea se aprobă, de catre Consiliul Profesoral, la propunerea consiliului 

clasei. Dacă motivul sancţionării îl reprezintă absenţele nejustificate, aprobarea este 

condiţionată de emiterea, în prealabil, a preavizului de exmatriculare. 

        (4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al Consiliului 

Profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 

        (5) Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui sau susţinătorului legal, 

respectiv  elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către directorul 

Colegiului. 

        (6) Sancţiunea este însoţită de masura complementară de scădere a notei la 

purtare sub 7,00. 

        (7) Împotriva sancțiunii se poate face contestație adresata, în scris, Consiliului de 

Administraţie al Colegiului, în termen de cel mult 5 zile de la aplicarea sancţiunii. 

        (8) Contestaţia de la aliniatul precedent se soluţionează în termen de 30 de zile de 

la depunerea şi înregistrarea acesteia la secretariatul Colegiului. Hotărârea Consiliului de 

Administraţie este definitivă. 

     Art. 148 (1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în Colegiu se aplică elevilor din 

învăţământul secundar superior, pentru abateri deosebit de grave, prevazute în ROI sau 

apreciate ca atare de către Consiliul Profesoral. 

       (2) Aplicarea sancţiunii se aprobă de către Consiliul Profesoral, la propunerea 

consiliului clasei sau a directorului. 

      (3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale ale Consiliului 

Profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 

      (4) Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a 

împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei. 

      (5) Sancţiunea este însoţită de masura complementară de  scădere a notei la 

purtare sub 6,00. 

      (6) Împotriva sancțiunii se poate face contestație adresată, în scris, Consiliului de 

Administraţie al Colegiului, în termen de cel mult 5 zile de la aplicarea sancţiunii. 

      (7) Contestaţia de la aliniatul precedent se soluţionează în termen de 30 de zile de 

la depunerea şi înregistrarea acesteia la secretariatul Colegiului. Hotărârea Consiliului de 

Administraţie este definitivă. 

     Art. 149 (1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere 

pentru o perioadă de 3-5 ani, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, pentru 

abateri deosebit de grave apreciate ca atare de către Consiliul Profesoral. 

        Aplicarea sancţiunii şi stabilirea duratei se fac de către MEC. În acest sens, 

directorul Colegiului transmite Ministerului Educaţiei și Cercetării, propunerea motivată a 

Consiliului Profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu actele sau orice alte 

probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre 

sancţionare.  



       (2) Sancţiunea se comunică, de către MEC, în scris, sub semnătură, 

părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 

       (3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al Consiliului 

Profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă al elevilor şi în registrul matricol. 

       (4) Sancţiunea este însoţită de măsura complementară de scădere a notei la 

purtare sub 5,00. 

       (5) Sancţiunea este definitivă şi poate fi contestată, în conformitate cu dispoziţiile 

Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare. 

     Art. 150 Pentru elevii din învăţământul secundar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe 

semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe 

semestru la o disciplină, nota la purtare se scade cu câte un punct. 

     Art. 151 (1) Dacă un elev  repetă o abatere, în mod intenționat, deși a primit o sancțiune 

prevăzută de ROI,  atunci i se va aplica o altă sancțiune, mai severă. De regulă, se va aplica 

următoarea  sancțiune prevazută de ROI, în mod gradual. 

        (2) Stabilirea şi aplicarea sancțiunilor sunt de competenţa celor nominalizați în 

prezentul ROI. 

        (3) Consiliul Profesoral poate dispune sancțiuni regulamentare, în cazul oricăror 

abateri. 

        (4) Consiliul Profesoral poate dispune, de la caz la caz, sancțiuni mai aspre față 

de sancțiunile minimale stabilite în prezentul ROI.  

     Art. 152 În caz de nerespectare a unor  reglementări, din prezentul ROI, care nu au fost 

prevăzute cu sancțiuni explicite, Consiliul Profesoral sau, după cazul de competenţă, 

dirigintele sau directorul, vor dispune şi aplica sancțiunile disciplinare prevăzute în ROI. 

     Art. 153 Sancţiunea şi măsura complementară de scădere a notei la purtare se vor aplica 

astfel: 

 

Abaterea Sancţiunea/Măsura disciplinară 

Absenţe nemotivate 

10 absențe nemotivate, cumulate pe 

întregul an școlar. 

1 punct scăzut la purtare. 

Următoarele grupe de câte 10 absenţe 

nemotivate cumulate pe întregul an școlar. 

Câte un punct scăzut la purtare. 

20 absenţe nemotivate cumulate pe 

întregul an școlar. 

2 puncte scăzute la purtare + preaviz de 

exmatriculare în cazul elevilor din 

învăţământul secundar superior. 

40 absențe nemotivate cumulate pe 

întregul an școlar. 

4 puncte scăzute la purtare + exmatriculare 

în cazul elevilor din învăţământul secundar 

superior 

Alte sancţiuni 

(1), (2) Distrugerea documentelor şcolare sau a bunurilor din patrimoniul Colegiului. 

Distrugerea cataloagelor sau a foilor 

matricole. 

Mustrare scrisă, scăderea notei la purtare 

cu 2 puncte. 



Distrugerea carnetului de elev. Mustrare scrisă, scăderea notei la purtare 

cu 1 punct. 

Distrugerea manualelor şcolare. Observaţie individuală şi înlocuirea 

manualului şcolar distrus sau plătită 

contravaloarea lui. 

Distrugerea mobilierului şcolar. Mustrare scrisă, scăderea notei la purtare 

cu 1 punct şi înlocuirea bunurilor distruse. 

(3) Să aducă sau să difuzeze, în Colegiu, 

materiale care, prin conţinutul lor, 

atentează la independenţa, suveranitatea 

şi integritatea naţională a ţării, care 

cultivă violenţa şi intoleranţa sau care 

lezează imaginea publică a unei persoane.  

Mustrare scrisă şi 2 puncte scăzute la 

purtare. 

(4) Să organizeze şi să participe la acţiuni 

de protest, care afectează desfăşurarea 

activităţii de învăţământ sau care 

afectează frecvenţa la cursuri a elevilor. 

Mustrare scrisă şi 3 puncte scăzute la 

purtare. 

(5) Să blocheze căile de acces în spaţiile de 

învăţământ. 

Mustrare scrisă şi 2 puncte scăzute la 

purtare. 

(6)Să deţină sau să consume, în perimetrul Colegiului sau în afara acestuia: 

a) droguri (substanțe ori produse 

stupefiante), medicamente cu efecte 

similare drogurilor sau substanţe 

etnobotanice; 

 

- mutarea disciplinară la o clasă paralelă 

din cadrul colegiului sau la o alta unitate 

de învăţământ şi 4 puncte scăzute la 

purtare în cazul elevilor din învăţământul 

obligatoriu; 

- exmatricularea cu drept de reînscriere în 

anul școlar următor, în Colegiu şi 5 puncte 

scăzute la purtare în cazul elevilor din 

învăţământul secundar superior; 

b) băuturi alcoolice; - mustrare scrisă şi 3 puncte scăzute la 

purtare; 

c) ţigări. - mustrare scrisă şi 1 punct scăzut la 

purtare. 

(7) Toţi elevii liceului au obligaţia de a 

păstra curăţenia în clase, pe coridoare, în 

grupuri sanitare şi în curtea liceului. 

Observaţie individuală. 

8) Să introducă, sa posede sau să 

folosească în perimetrul Colegiului, spray-

uri lacrimogene /paralizante, arme  sau 

orice alte materiale pirotehnice 

- mutarea disciplinară la o clasă paralelă 

din cadrul colegiului sau la o altă unitate 

de învăţământ şi 5 puncte scăzute la 

purtare în cazul elevilor din învăţământul 

obligatoriu; 



- exmatricularea fără drept de reînscriere în 

Colegiu sau mutarea la o altă şcoală şi 

scăderea notei la purtare cu 6 puncte în 

cazul elevilor din învăţământul secundar 

superior. 

(9) Să lanseze anunţuri false cu privire la 

amplasarea unor materiale explozibile în 

perimetrul Colegiului. 

Mustrare scrisă şi 3 puncte scăzute la 

purtare. 

(10) Sa se implice în acte de violență sau 

de intimidare. 

Mustrare scrisă şi 2 puncte scăzute la 

purtare. 

(11) Să posede şi să difuzeze materiale cu 

caracter obscen sau pornografic. 

Mustrare scrisă şi 2 puncte scăzute la 

purtare. 

(12) Să utilizeze, în timpul orelor de curs, 

telefoane celulare sau orice alte aparate de 

inregistrare-redare-comunicare  precum 

aparate: de emisie receptie, audio, foto, 

video etc.  

Mustrare scrisă şi 1 punct scăzut la 

purtare. 

(13) Să aibă ţinută, comportamente şi 

atitudini ostentative (sau provocatoare).   

Observaţie individuală. 

(14) Să poarte ţinută vestimentară 

neregulamentară. 

Observaţie individuală. 

(14 bis)Nepurtarea măștii de protecție 

conform prevederilor legislative. 

 Observaţie individuală. 

 

La abateri repetate Mustrare scrisă şi 1 punct scăzut la 

purtare. 

(15) Să aducă jigniri (prin vorbe, gesturi, fapte etc.)  sau să manifeste agresivitate, în 

limbaj sau în comportament faţă de: 

a) colegi; - mustrare scrisă şi 2 puncte scăzute la 

purtare; 

b) personalul Colegiului - mustrare scrisă şi 3 puncte scăzute la 

purtare; 

c) cadre didactice.  

 

- mutarea disciplinară la o clasă paralelă 

din cadrul colegiului sau la o alta unitate 

de învăţământ şi 5 puncte scăzute la 

purtare în cazul elevilor din învăţământul 

obligatoriu; 

- exmatricularea fără drept de reînscriere în 

Colegiu sau mutarea la o altă şcoală şi 

scăderea notei la purtare cu 6 puncte în 

cazul elevilor din învăţământul secundar 

superior. 

(16) Să patrundă: Observaţie individuală. 



a)  în holul principal al corpului A , din 

fața cancelariei şi a direcțiunii; 

b)pe scările principale dintre nivelurile 

corpului A; 

c)  în sălile comisiilor metodice, dacă nu 

sunt însoțiți de un cadru didactic; 

d) în liceu, pe ușa principală cu excepţia 

situaţiilor în care porţile de acces în 

incinta şcolii sunt închise. 

La abateri repetate Mustrare scrisă şi 1 punct scăzut la 

purtare. 

(17) Să utilizeze alte toalete decât cele 

indicate 

Mustrare scrisă şi 1 punct scăzut la 

purtare. 

(18) Să sară gardul sau porțile şcolii 

pentru a părăsi sau pentru a intra în 

curtea liceului; părăsirea instituţiei pe 

timpul programului (plecarea de la ore) 

fără  bilet de învoire.                                                                                          

Mustrare scrisă şi 1 punct scăzut la 

purtare. 

(19) Să încurajeze pătrunderea persoanelor 

străine în spaţiul de învăţământ al 

liceului, în timpul activităţii şcolare, 

inclusiv în pauze . 

Mustrare scrisă şi 1 punct scăzut la 

purtare. 

(20) Să facă declarații defăimătoare la 

adresa Colegiului, indiferent prin ce 

mijloc. 

Mustrare scrisă şi 2 puncte scăzute la 

purtare. 

(21) Să participe la jocurile de noroc care 

intră sub incidența legii. 

Mustrare scrisă şi 1 punct scăzut la 

purtare 

(22) Să utilizeze în clădirea şcolii  

skateboard-uri sau patine cu rotile. 

Observaţie individuală. 

(23) Să introducă sau să utilizeze în 

perimetrul şcolii cărți de joc sau table. 

Observaţie individuală. 

(24 )Să-şi însușească bunuri, obiecte sau 

bani care nu le aparțin. 

Mustrare scrisă şi 1 punct scăzut la 

purtare. 

(25) Să folosească însemne sau  să poarte 

îmbrăcăminte neadecvată vârstei şi 

calităţii de elev, specifică gruăarilor rock, 

sataniste etc. 

Observaţie individuală. 

La abateri repetate Mustrare scrisă şi 1 punct scăzut la 

purtare. 

(26) Să deranjeze desfășurarea orelor de 

curs.  

Observaţie individuală. 



La abateri repetate Mustrare scrisă şi 1 punct scăzut la 

purtare. 

(27) Să copieze la lucrări scrise. Observaţie individuală. Nota 1 la aceea 

lucrare. 

(28) Băieţii să se prezinte la școală cu 

părul lung, cu o frizură extravagantă. 

Observaţie individuală. 

La abateri repetate Mustrare scrisă şi 1 punct scăzut la 

purtare. 

(29) Folosirea unui limbaj necivilizat şi 

neadecvat vârstei, recurgerea la gesturi 

intime indecente.   

Observaţie individuală. 

La abateri repetate Mustrare scrisă şi 1 punct scăzut la 

purtare. 

(30) Plecarea de la ore a întregii clase fără 

acordul profesorului, dirigintelui sau al 

directorului (chiulul în masă).  

Observaţie individuală. 

La abateri repetate Mustrare scrisă şi 1 punct scăzut la 

purtare 

(31) Neprezentarea carnetului de elev 

vizat la zi atât profesorilor de la clasă, 

pentru consemnarea notelor, cât şi 

personalului de pază, profesorilor de 

serviciu pentru identificare. 

Observaţie individuală. 

(32) Nereturnarea cărților împrumutate de 

la biblioteca şcolii în termen de 30 de zile 

calendaristice.  

Observaţie individuală. 

În cazul desfășurării  învățământului on-line 

(33) Externalizarea link-ului privind 

accesul la orele desfășurate conform 

orarului Colegiului. 

Mustrare scrisă. Dacă se repetă abaterea, se 

scad 2 puncte la purtare, fără dreptul de a 

se șterge sancțiunea. 

(34) Să intre online, fără acordul cadrului 

didactic, la activitățile desfășurate 

conform orarului Colegiului. 

Mustrare scrisă și 3 puncte scăzute la 

purtare , fără dreptul de a se șterge 

sancțiunea, chiar dacă elevul nu a repetat 

abaterea respectivă. 

(35) Să insereze mesaje, videoclipuri, 

fișiere sau  orice alte materiale care nu fac 

obiectul lecției. 

Mustrare scrisă și 3 puncte scăzute la 

purtare, fără dreptul de a se șterge 

sancțiunea, chiar dacă elevul nu a repetat 

abaterea respectivă. 

(36) Să înregistreze, prin orice procedee, 

activitatea didactică; 

- să multiplice, sub orice formă, 

înregistrările activității didactice,  

Mustrare scrisă și 3 puncte scăzute la 

purtare , fără dreptul de a se șterge 

sancțiunea, chiar dacă elevul nu a repetat 

abaterea respectivă. 



- să disemineze, să folosească informații 

care conțin date cu caracter personal, în 

alt mod care excede scopul prelucrării 

datelor.  

(37) Să utilizeze aplicația/platforma 

educațională în alt mod decât cel în 

conformitate cu prevederile legale. 

Mustrare scrisă și 3 puncte scăzute la 

purtare, fără dreptul de a se șterge 

sancțiunea, chiar dacă elevul nu a repetat 

abaterea respectivă. 
 

 


