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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

4 1/3 Anexa 1 10.09.2018

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
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Exemplar nr.:
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

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

 întocmeşte referat în cazul elevilor cu nota la purtare mai mică de 7, precizând motivele, îl depune
la Secretariat şi îşi păstrează o copie
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 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

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 Decizie de sancţionare a elevului

6. DESCRIEREA POCEDURII

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
 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
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 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
 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
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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:

oRegistrul de evidenţă a elevilor
oCatalogul clasei
oRegistrul 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

7. INREGISTRARI
o Registrul de evidenţă a elevilor
oCatalogul clasei
oRegistrul matricol
oRegistrul clasei

8. ANEXE
Anexa 1 - Extras din Regulamentul intern, cod PO CEAC-28/F1
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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.
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ANEXA 1

EXTRAS DIN REGULAMENTUL INTERN

(1) REGULI PENTRU ELEVI:
 ieşirea elevilor din şcoală pe parcursul orelor de curs este permisă doar în urma prezentării la

directorul de serviciu care va informa părintele cu privire la situaţia creată
 în scopul asigurării siguranţei, elevii care nu participă la orele de Religie ortodoxă (aparţin altor

confesiuni religioase) vor fi prezenţi la Biblioteca Colegiului, în timpul orei alocate în orar pentru
această discipline.

V.3.2 Obligaţiile elevilor

Art. 29
Elevii au următoarele obligații:
a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi
competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
b) de a respecta regulamentele şi deciziile Colegiului;
c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă
şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu prezentul regulament şi cu
deciziile Colegiului. Ținuta adecvată colegiului este reprezentată de pantalonii sau fustă gri sau negri,
cămașă alba sau bleu sau tricou alb polo și sacou bleumarin. Elementul de identificare este ecusonul
Colegiului
Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru
refuzarea accesului în perimetrul şcolii;
d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările
elaborate;
e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale;
f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a
activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii;
g) de a sesiza reprezentanţii Colegiului cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa
elevilor şi a cadrelor didactice;
h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au
acces;
i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;
j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către colegiu;
k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către
Colegiu, în urma constatării culpei individuale;
l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi, şi de a-l prezenta cadrelor didactice pentru trecerea
notelor obţinute în urma evaluărilor, precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru
luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară;
m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului
şcolar;
n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevii şi
personalul unităţii de învăţământ;
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o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului elevului, ale regulamentului de organizare şi
funcţionare a Colegiului şi ale Regulamentului intern, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de
particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora;
p) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi
individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de
stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului;
r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor,
tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările
medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor şi a
personalului din unitate.
s) de a depune telefonul mobil la începutul orei de curs în locul special amenajat în clasă.
t) de a se prezenta în echipament sportiv la toate orele de Educaţie fizică şi sport. Echipamentul
sportiv constă în trening sau pantalon scurt, tricou şi încălţăminte de sport

Interdicţii

Art. 30
Elevilor le este interzis:
a) să distrugă, să modifice sau să completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole,
carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din
patrimoniul unităţii de învăţământ;
b) să introducă şi să difuzeze, în Colegiu, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la
independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa
sau care lezează imaginea publică a unei persoane;
c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
d) să deţină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, țigări
electronice, substanţe etnobotanice şi să participe la jocuri de noroc;
e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte
produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene,
paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a
elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ.
Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a
celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale;
f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în
incinta unităţilor de învăţământ;
g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin
excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs,
numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de
urgenţă;
h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;
i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare şi să manifeste violenţă
în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;
j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei;
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k) să părăsească perimetrul Colegiului în timpul programului şcolar doar cu acordul directorului de
serviciu după ce acesta a luat legătura cu părinții;
l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;
m) să invite/să faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al
diriginţilor.
n) să publice sau să posteze pe rețelele de socializare materiale care să aducă atingere imaginii școlii,
a elevilor sau personalului didactic și nedidactic

Art. 31
Consecințele nerespectării articolelor 29 și 30 sunt detaliate în Procedura de aplicare a sancțiunilor
disciplinare, anexă a prezentului regulament
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(4) Sancţiuni aplicate elevilor

Pentru toţi elevii, la fiecare 10 absenţe nejustificate, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe
nejustificate din numărul de ore la o disciplină, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor COLEGIULUI plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor/suportă
toate cheltuielile pentru î nlocuirea bunurilor deteriorate; în cazul în care vinovatul nu se cunoaşte,
răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase.

În cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul
deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat,
iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.
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NR ABATERI PRIMA DATĂ ÎN MOD REPETAT

1 ÎNTÂRZIERE LA ORĂ Observaţie individuală +
absenţă

Absenţe în catalog + pentru
5 consemnari de intarziere
se scade 1 punct la purtare

2 ABSENŢĂ NEMOTIVATĂ LA ORE Absenţă în catalog Scăderea notei la purtare cu
1 punct pentru fiecare 10
absenţe nejustificate printr-
un document medical

observaţie
individuală: 5
absenţe
mustrare scrisa:

10 / 20 / 30 abs.
nemotivate + nota 9/8/7 la
Purtare

mustrare scrisă *:

40 abs. nemotivate
+ nota 6 la Purtare
(învăţământ obligatoriu)

preaviz de
exmatriculare*:

20 abs. nemotivate + nota
8 la Purtare

- exmatriculare* 40
* Se transmit în scris
părinţilor şi se
înregistrează în catalog
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3 Comportament necivilizat, nerespectarea ținutei decente, încălcarea normelor de
securitate şi a sănătăţii în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, de protecţie a
mediului şi de protecţie civilă, utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor, intrarea
fetelor în toaleta băieţilor şi invers, nepurtarea carnetului de elev, murdărirea spaţiilor
şcolare, a pereţilor şcolii, pătrunderea în spaţiile nedestinate lor fără acordul
profesorului, deranjarea orelor de curs, lipsa echipamentului sportiv la ora de educaţie
fizică.

Observaţie
individuală/consemnare în
registrul clasei

Pentru oricare 3
consemnari ale abaterilor
de la pct. 3 se scade 1
punct la purtare.

Pentru un numar mai mare
de 3 consemnari ale
abaterilor de la pct. 3 si
peste 5 observatii
individuale se aplica
sanctiunea de mustrare
scrisa

4 Comportamente sfidătoare, jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini
ostentative şi provocatoare;
jigniri şi agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul
şcolii sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora;
părăsirea incintei şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul
directorului de serviciu;
orice formă de fraudare: folosirea unor documente şi materiale care nu le aparţin,
plagiatul;
absentarea în masă (a mai multor elevi, organizați în acest scop)  de la oră/ore

Mustrare scrisa + scaderea
notei la purtare cu 1 punct

Mustrare scrisa
Scăderea notei la purtare cu
1-3 p

5 Intervenţia în documentele şcolare sau distrugerea documentelor şcolare, precum
cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educaţional etc.;
deteriorarea voita a bunurilor din patrimoniul colegiului (materiale didactice şi mijloace
de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de
învăţământ etc.);
difuzarea în şcoală de materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa,
suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
organizarea şi  participarea la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii
de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar; blocarea căilor de
acces în spaţiile de învăţământ;
deţinerea, consumarea sau comercializarea, în perimetrul şcolii şi în afara acesteia,

Mustrare scrisa + scaderea
notei la purtare cu min. 2
puncte

Aducerea in atentia
comisiei de disciplina

Scăderea notei la purtare cu
2-4 puncte

Exmatriculare – elevii din
ciclul superior



ABATERI DISCIPLINARE SI
SANCTIUNI PENTRU ELEVI

Cod: PO CEAC-02
Ed.: 1 Rev.: 2

Pag.: 13 / 17

drogurilor, substanţelor etnobotanice, băuturilor alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri
de noroc; introducerea şi/sau folosirea în perimetrul şcolii de orice tipuri de arme sau de
alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi
sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta
integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului şcolii;
introducerea şi/sau difuzarea materialor care au un caracter obscen sau pornografic;
postarea pe site-uri de socializare de poze, filme sau alte materiale care să aducă
atingere școlii elevilor sau personalului
înregistrarea activităţii didactice fără acordul cadrului didactic;
lansarea unor anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în
perimetrul şcolii;
provocarea, instigarea şi participarea la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei;
manifestarea unei atitudini care constituie o ameninţare la adresa siguranţei celorlalţi
elevi şi/sau a personalului; declararea unei false identităţi;
însuşirea bunurilor care nu le aparţin; instalarea de software şi dispositive de memorie
externă în calculatoare fără acordul şi supravegherea profesorului; navigarea în internet
fără acordul profesorului;
prejudicierea imaginii şcolii prin acțiuni sau comportamente nedemne de statutul de
elev al Colegiului de Ştiinţe ale Naturii „Emil Racoviță”;

6 Abateri grave, analizate si considerate ca atare de catre Consiliul profesoral Retragerea temporara sau
definitiva a bursei +
scaderea notei la purtare

Scăderea notei la purtare cu
2-4 puncte

Exmatriculare – elevii din
ciclul superior

7 Cazuri de violenţă fizică şi alte abateri grave, analizate şi considerate ca atare de către
Consiliul profesoral

Mutarea disciplinara la o
clasa paralela din Colegiu
+ scaderea notei la purtare

Preaviz de exmatriculare

Exmatriculare – elevii din
ciclul superior

*Discuţia cu părinţii elevilor se va face in Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
Sancţionarea elevilor pentru fiecare din abaterile menţionate în prezentul Regulament se va face în urma analizării şi discutării situaţiei, pe baza

consemnării în scris a faptelor constatate în Raportul / Referatul întocmit de învăţător / diriginte / cadru didactic / alte categorii de personal, depus la
Secretariatul COLEGIULUI.
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ANEXA 2

EXTRAS DIN STATUTUL ELEVULUI

CAPITOLUL AL IV-LEA SANCŢIONAREA ELEVILOR

Sancţionarea elevilor
Art. 16

(1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care
săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi
sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului statut.
(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ
sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de
învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii
răspund conform legislaţiei în vigoare.
(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii.
(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
a) observaţie individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a bursei
profesionale;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
e) preavizul de exmatriculare;
f) exmatriculare.
(5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor
sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după
caz.
(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în
orice context.
(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(8) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. d-f, nu se pot aplica în învăţământul primar.
(9) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. e-f, nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu.

Sancţiuni
Art. 17
(1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.
(2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în
vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie insoţită de consilierea acestuia,
care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte,
învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau de către directorul unităţii de
învăţământ.
Art. 18
(1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul
primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.
(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut
faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese -
verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către
învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul
semestrului.
(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/
tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu
este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire.
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(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.
(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului,
în învăţământul primar.
Art. 19
(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, respectiv de diminuarea calificativului, în
învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de mvaţamant.
Art. 20
(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-un
document care se înmânează de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul
primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al
elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.
(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la
propunerea consiliului clasei.
Art. 21
(x) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care
absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o
singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de director.
Acesta se înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.
(2) 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.
(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la
propunerea consiliului clasei.
Art. 22
(1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar în care
acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar.
(2) Exmatricularea poate fi:
a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în
acelaşi an de studiu;
b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;
c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de
timp;
(3) Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ - liceal şi postliceal - din sistemul de apărare,
ordine publică şi securitate naţională, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul şcolar
următor, într-o altă unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor prezentului act normativ, a
regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a
regulamentelor specifice.
Art. 23
(1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi
în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal,
pentru abateri grave, prevăzute de prezentul act normativ sau de Regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ, sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de
învăţământ.
(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/modul, cumulate pe
un an şcolar.
(3) Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai
dacă, anterior, a fost aplicată sancţiunea 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.
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(5) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub
semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.
(6) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la
propunerea consiliului clasei.
Art. 24
(1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din
ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca
atare de către consiliul profesoral.
(2) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la
propunerea consiliului clasei.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul
clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
(4) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub
semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal
Art. 25
(1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de 3-
5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri
deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.
(2) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, prin care
se stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune. în acest sens, directorul unităţii de
învăţământ transmite Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice propunerea motivată a
consiliului profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu documente sau orice alte
probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul
clasei şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice, în scris elevului şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.

Anularea sancţiunii
Art. 26
(1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte.
Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 16, alin.
(4), lit. a-e) dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de
şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la
purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.
(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea
care a aplicat sancţiunea.

Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs
Art. 27
(1) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, 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 sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.
(2) Elevii care au media la purtare mai mica decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi în
unităţile de învăţământ cu profil militar, confesional şi pedagogic.

Pagube patrimoniale
Art. 28
(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ
sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate
cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să
suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.
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(2) în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc
manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de
manual deteriorat. în caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu
pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor
şcolare.

Contestarea
Art. 29
(1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16 se adresează, de către elev
sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătoml legal al elevului, Consiliului de Administraţie
al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul
unităţii de învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată
ulterior la instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform
legii.
(3) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea
sancţiunii.


