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           Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii  
 

Nr 
crt 

Ediţia/ revizia 
în cadrul ediţiei 

Componenţa 
revizuită 

Modalitatea reviziei Data la care se 
aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei 

ediţiei 
1 2 3 4 

1 1/0  Elaborare initiala 20.10.2014 
2 1/1 Cap. 4 si 6 Revizuire conform OSGG nr. 400/2015 

si OSGG nr. 200/2016 
15.06.2016 

3 1/2 Cap. 4 si 6 Revizuire conform OM nr. 
4742/10.08.2016 – privind aprobarea 

Statutului Elevului 

01.09.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea  şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în 
cadrul procedurii  

Data Elaborat Verificat Aprobat 

01.09.2016 

Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura 
Presedinte CEAC 

prof. Horga 
Ștefania 

 PC 
prof. dr. Moldovan 

Cristina 

 Director 
prof. Sima Georgeta   

 

Exemplar nr.: 
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1. SCOP 
 Procedura asigură respectarea demersurilor legale în constatarea abaterilor disciplinare şi aplicarea 
prevederilor legale privind sancţionarea elevilor. 
 
 
2. DOMENIU DE APLICARE 
  Prezenta procedură se adresează tuturor elevilor din Colegiu. 
 
 
3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 
 
3.1. Definiţii: 
Nu sunt.  
 
3.2. Abreviri: 
3.2.1.  SCIM   = Sistem de control intern/managerial 
3.2.2.  Comisie = Comisia de monitorizare 
3.2.3.  CI   = Coordonator de implementare.  
3.2.4.  OSGG = Ordin al secretarului general al guvernului 
3.2.5.  M.E.N.C.Ș = Ministerul Educatiei Naționale, Educației și Cercetării Științifice 
3.2.6.  OM = Ordin al ministrului 
 
 
4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
4.1 R.O.F.U.I.P. – Regulament de organizare si functionare al unitatilor de invatamant preuniversitar, 
aprobat prin OMEN nr. 5115/2014 
4.2 Regulamentul de ordine interioara 
4.3 Legea nr. 1/2011 – Legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare 
4.4 OSGG nr. 400/2015 – pentru aprobarea Codului controlului intern al entitatilor publice, modificat si 
completat prin OSGG nr. 200/2016 
4.5 Decizia privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de monitorizare din cadrul Colegiului. 
4.6 Regulament de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare 
4.7 OUG nr. 75/2005 – privind asigurarea calitatii educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare 
4.8 Legea nr. 87/2006 – pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 
4.9 OM nr. 4742/10.08.2016 – privind aprobarea Statutului Elevului 
4.10 OMECT nr. 1409/29.06.2007 – privind Strategia ministerului educałiei, cercetării si tineretului 
cu privire la reducerea fenomenului de violenłă în unităłile de învăłământ preuniversitar 
 
 
5. RESPONSABILITĂŢI 
 

  Diriginţii:  
 monitorizează zilnic situaţia disciplinară şi săptămânal situaţia absenţelor şi informează în scris 

directorul asupra oricărei situaţii care contravine regulamentului şcolar: REFERAT 
 aplică gradat sancţiunile disciplinare, consemnează în catalog, păstrează o copie a sancţiunii scrise 

la Portofoliul Dirigintelui. Comunicarea scrisă a sancţiunii (semnată de părinte/tutore legal) se 
păstrează la Secretariat. 

 convoacă de fiecare dată când este necesar Consiliul clasei, în vederea stabilirii notei la purtare a 
fiecărui elev 
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 întocmeşte referat în cazul elevilor cu nota la purtare mai mică de 7, precizând motivele, îl depune 
la Secretariat şi îşi păstrează o copie 

 prezintă în scris Consiliului Profesoral propunerile Consiliului Clasei de acordare a notelor la 
purtare mai mici de 7 (şapte) 

 comunică în scris părinţilor/tutorilor situaţia şcolară a elevului. 
 
Consiliul Clasei: 

 analizează starea disciplinară 
 stabileste notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, in functie de comportamentul acestora in 

Colegiu si in afara acesteia, si propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici decat 
7,00; 

 propune profesorului diriginte, din proprie initiativa sau la solicitarea directorului ori a consiliului 
profesoral, dupa caz, sanctiunile disciplinare prevazute pentru elevi, in conformitate cu legislatia in 
vigoare. 

 
Comisia de prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar  

 analizează/cercetează abaterea disciplinară 
 stabileşte măsurile de îmbunătăţire a situaţiei disciplinare 
 monitorizează modul în care la nivelul Colegiului se respectă se promovează si se garantează 

drepturile copilului stabilite prin Legea nr. 272 din 21/06/2004 
 realizează semestrial câte un raport referitor la elaborarea, aplicarea si evaluarea modului de 

îndeplinire a obiectivelor incluse în cadrul Planului operațional al Colegiului privind reducerea 
fenomenului violenței 

 aplica prevederile prezentei proceduri. 
 
Consiliul Profesoral: 

 hotaraste asupra tipului de sanctiune disciplinara aplicat elevilor care savarsesc abateri; 
 valideaza notele la purtare mai mici decat 7.  
 

Directorul: 
 pe baza hotărârii Consiliului Profesoral, emite Decizia de sancţionare a elevului 

 
 
6. DESCRIEREA POCEDURII 
 
6.1 Procedura de constatare a abaterilor disciplinare si de aplicare a sanctiunilor 
 

1. CINE ŞI CUM CONSTATĂ ABATEREA DISCIPLINARĂ: 
 Consemnare in registrul clasei, consemnare întocmita de profesor, diriginte sau orice angajat al 

unităţii; Conţine: descrierea faptei, împrejurările în care a fost săvârşită fapta. 
 SESIZARE/PLÂNGERE formulată de persoane juridice sau fizice, în care sunt descrise faptele şi 

se solicită conducerii luarea măsurilor disciplinare 
Documentul (registrul clasei,sesizare/plângere) se înregistrează în Registrul de intrări-ieşiri al 
Colegiului. 
 
2. CINE ŞI CUM STABILEŞTE ABATEREA DISCIPLINARĂ: 
CINE: 
 Dirigintele sau Consiliul clasei 
 Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar 
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 Consiliul Profesoral – pentru abateri foarte grave (exmatriculare) 
CUM: 
 descrierea faptei care constituie abaterea disciplinară 
 precizarea dispoziţiilor legale în vigoare 
 audierea elevului in Comisia de prevenirea si combaterea violentei in scoala. 

 
3. CINE PROPUNE SANCŢIUNEA: 
 Cadrul didactic la ora caruia s-au petrecut faptele susceptibile de sanctiune, pentru:  

a) mustrare scrisă 
 

 Consiliul clasei, pentru:  
a) retragerea temporară sau definitivă a bursei 
b) mutarea disciplinara la o clasa paralela 
c)  preavizul de exmatriculare 
d) exmatriculare cu drept de reînscriere în anul urmator, în aceeaşi unitate de învăţământ si in acelasi 
an de studiu 
e) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ 
 Dirigintele, cu consultarea directorului: 
a) exmatricularea cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu 
 Directorul: 
a) mustrare scrisă 
b) retragerea temporară sau definitivă a bursei 
 Consiliul Profesoral: 
a)  exmatriculare din toate unităţile de învăţământ fără drept de reînscriere pe o perioadă de 3-5 ani 

  
4. CINE VALIDEAZA SANCŢIUNEA: 
 Consiliul clasei, pentru:  

a) mustrare scrisă,  
 Consiliul profesoral, pentru:  
a) mutarea disciplinara la o clasa paralela 
b) preavizul de exmatriculare 
c) exmatricularea cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu 
d) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ 
 
5. CINE DECIDE/APROBA: 
Consiliul profesoral (retragerea definitiva sau temporara a bursei, cu excepţia observaţiei individuale) 
 
6. CINE APLICĂ SANCŢIUNEA: 
 Directorul (retragerea temporara sau definitiva a bursei, exmatricularea) 
 Dirigintele (toate sanctiunile) 
 M.E.N.C.Ș.: exmatriculare din toate unităţile de învăţământ fără drept de reînscriere pe o perioadă 

de 3-5 ani 
 

7. SANCTIUNI INSOTITE DE SCADEREA NOTEI LA PURTARE: 
 mustrare scrisă (poate fi insotita de scaderea notei la purtare) 
 retragerea temporară sau definitivă a bursei 
 mutarea disciplinara la o clasa paralela 
 preavizul de exmatriculare 
 exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ 
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 exmatriculare cu drept de reînscriere in anul urmator în aceeaşi unitate de învăţământ 
 la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu, sau 10% absente  

nejustificate din numarul de ore pe semestru la o disciplina sau modul, va fi scazuta nota la purtare cu cate 
un punct 
 

8. ÎNTOCMIREA ACTELOR ADMINSITRATIVE DE SANCŢIONARE: 
 Dirigintele (pentru toate sanctiunile) 
 Consiliul Profesoral hotărăşte prin vot (cel puţin jumătate + 1) tipul de sancţiune disciplinară  
 Directorul emite decizia de sancţionare 

 
9. ANULAREA UNEI SANCŢIUNI: 
Dacă un elev dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de 
şcoală, până la încheierea semestrului/anului şcolar, conform Art. 130 (1) din ROFUIP, prevederea 
privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunilor b) c) d) e) se poate anula, de către diriginte. 
Acest aspect este menţionat în decizia de sancţionare. 
 
10. CONTESTAREA SANCŢIUNII: 
- se adresează în scris, Consiliului de administraţie, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii 
- se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea la secretariat. 
- Hotararea Consiliului de administratie nu este definitiva si poate fi atacata ulterior în instanta de  

contencios administrativ din circumscriptia Colegiului, conform legii. 
- Exmatricularea din toate unitatile de invatamant poate fi contestata, in scris, la MENCS in termen 

de 5 zile lucratoare de la comunicarea sanctiunii. 
 
11. ÎNREGISTRAREA, EVIDENŢA ŞI PĂSTRAREA DOCUMENTELOR: 
- evidenţa sancţiunilor se ţine în Registrul de evidenţă a sancţiunilor aplicate elevilor 
- actele administrative de sancţionare a elevilor se păstrează în Dosarul actelor administrative pentru 

anul şcolar ….. /…. 
- De la caz la caz, conform ROFUIP, în funcţie de sancţiunea aplicată, se consemnează şi în: 

o Registrul de evidenţă a elevilor 
o Catalogul clasei 
o Registrul matricol 

Cu menţiunea: „Elevul a fost sancţionat disciplinar cu …., conform Deciziei nr. …. Din …. 
 

Document  Registrul 
clasei 

 

Catalogul 
clasei 

 

Raportul 
consiliulu

i clasei 

Raportul 
comisiei 

diriginţilor 

Registrul 
de 

evidenţă 
al elevilor 

Registrul 
matricol 

 

Registru 
PV 

consiliu 
profesoral 

Mustrarea scrisă X X X     
Mutarea 

disciplinară la o 
clasă paralelă 

X X X  X X  

Preavizul de 
exmatriculare 

X X X  X   

Exmatricularea cu 
drept de reînscriere 

în anul următor  

X X   X X X 

Exmatricularea fara 
drept de reînscriere 
în aceeasi unitate 

de invatamant  

X X   X X X 
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6.2 Procedura generală de intervenție la nivelul Colegiului în situații de violență 
 
A) În cazul unei forme ușoare a violenței școlare: 
 
1. Dacă sancțiunea nu e prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului  
↓ 
Este sesizată Comisia de prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar și conducerea Colegiului 
(dacă este cazul) 
↓ 
Se realizează o anchetă detaliată 
↓ 
Este luată o decizie privind aplicarea sau nu a unei sancțiuni 
↓ 
Se stabilesc măsuri de asistență pentru victim / agresor 
 
2. Dacă sancțiunea este prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului 
↓ 
Se convoacă consiliul clasei (se analizează cazul, se propune și se stabilește o sancțiune) 
↓ 
Se sancționează elevul → diriginte 

↓ 
Aplică sancțiunea 
↓ 
Informează părinții, tutorii sau susținătorii legali 
↓ 
Recomandă măsuri de asistență pentru victimă și agresor 
↓ 
Monitorizează intervențiile, colaborând cu părinții și psihologul școlar 

 
 
B) În cazul unei forme grave de violență școlară: 
 
• Dirigintele → Anunță conducerea Colegiului 

↓ 
Sesizează autoritățile competente (jandarmeria/poliția de proximitate/DGASPC etc.) 
↓ 
Sesizează părinții, tutorii sau susținătorii legali 
↓ 
Informează ISJ (consilierul de imagine), în raport cu gravitatea faptei 
↓ 
Înștiințează Comisia de prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar 

 
• Comisia de prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar → Realizează o anchetă detaliată 
→ Propune măsuri specifice 
→ Convoacă consiliul clasei 

↓ 
Se stabilește / propune sancțiunea 
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• Dirigintele → Aplică sancțiunea conform Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului și 
prezentei proceduri 

→ Completează Fișa de înregistrare a cazului de violență și o transmite persoanei desemnate 
de Comisia de prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar să centralizeze fișele și să le 
înregistreze în baza de date 

• Psihologul școlar → Realizează consilierea psihologică pentru victimă/agresor 
• Dirigintele și psihologul școlar → Colaborează cu familia elevului 

→ Monitorizează cazul 
• Comisia de prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar se asigură că fenomenul de violență a fost 
înregistrat, că măsurile de intervenție au fost puse în aplicare și urmărește impactul acestora asupra 
actorilor implicați în cazul de violență respectiv. 
 
 
7. INREGISTRARI 

o  Registrul de evidenţă a elevilor 
o Catalogul clasei 
o Registrul matricol 
o Registrul clasei 
o  Fișa de inregistrare a cazului de violență 
 

 
8. ANEXE 
Anexa 1 - Extras din Regulamentul intern, cod PO CEAC-28/F1 
Anexa 2 - Extras din Statutul elevului 
 
  
9. DIFUZARE 
Procedura este pusă la dispoziţia utilizatorilor la CI pe suport informatic. 
Înregistrările generate de această activitate se păstrează / arhivează conform cerinţelor SCIM implementat.  
 
 
  

 


