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EXTRAS DIN REGULAMENT  

PENTRU ORELE DE CONSILIERE ȘI ȘEDINȚELE CU PĂRINȚII   

Elevii 

Drepturile elevilor 

Art. 80. – Elevii din Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” beneficiază de drepturile și recompensele prevăzute în 

Capitolul al II-lea din Statului Elevului.  

Îndatoririle/Obligaţiile elevilor 

Art. 82. – Elevii vor respecta obligațiile și interdicțiile prezentate în Capitolul al III-lea din Statutul Elevului și în 

art.101-102 din Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic”Nicolae Bălcescu” (ROF-LTNB), cât 

și cele enumerate în prezentul regulament.  
 

Art. 101. din ROF-LTNB — (4) Elevii din Liceul Teoretic”Nicolae Bălcescu” au următoarele îndatoriri: 

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 unităţii de învăţământ preuniversitar;  

c) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările elaborate; 

d) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale; 

e) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a activităţilor conexe acestuia, în 

condiţiile legii; 

f) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor 

didactice. 

g) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au acces; 

h) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar; 

i) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de învăţământ preuniversitar; 

j) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ 

preuniversitar, în urma constatării culpei individuale; 

k) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 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; 

l) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului şcolar; 

m) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi personalul unităţii de învăţământ; 

n) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, 

în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora; 

o) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un comportament şi un limbaj civilizat, de a nu 

distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a respecta regulile de circulaţie; 

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; 

q) 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 sau a personalului din unitate. 

 

(5) Elevilor din Liceul Teoretic”Nicolae Bălcescu” le este interzis: 

a) să distrugă, modifice sau 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 unitatea de învăţământ preuniversitar, 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, 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; 

k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar fără avizul profesorului de serviciu sau a profesorului 

pentru învățământul primar /profesorului diriginte, cu excepţia elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare 

şi funcţionare al unităţii de învăţământ; 

l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar; 

m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor; 

(n) să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului 

didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; 
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(o) să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și / sau a personalului Liceului Teoretic ”Nicolae 

Bălcescu”. 

p) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;  

q) să fotografieze sau să filmeze în incinta şcolii, fără aprobarea directorului;  

r) să arunce cu obiecte, apă sau bulgări de zăpadă pe fereastră, în incinta şcolii sau în spaţiile anexă (curtea, aleile de acces, sala de 

sport);  

s) să circule pe scara profesorilor;  

t) să deranjeze personalul de la secretariat, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.  

 

 

Art. 83. – (1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în şcoală, cât şi în afara ei.  

(2) Prin comportament civilizat se înţelege:  

a) respectul manifestat faţă de colegi, faţă de cadrele didactice şi faţă de personalul didactic auxiliar şi nedidactic; o 

formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către şcoala noastră o reprezintă 

situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o 

atmosferă calmă şi liniştită;  

b) evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate (fizică, psihică, verbală, etc.);  

c) evitarea participării pe perioada pauzelor la jocuri ce le-ar putea periclita integritatea corporală;  

d) rezolvarea situaţiilor conflictuale prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare (arbitrajul profesorului de 

serviciu, al dirigintelui, al directorului, etc.);  

e) responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicarea în rezolvarea unor probleme, dorinţe sau 

nevoi, manifestate personal sau în numele clasei;  

f) adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc incidente; falsa 

solidaritate reprezintă de fapt complicitate şi tăinuirea adevărului.  

(3) Ţinuta decentă presupune:  

a) purtarea uniformei pentru clasele primare;  

b) purtarea uniformei cu ecuson pentru clasele gimnaziale care constă din pantaloni bleumarin (stofă sau denim) și 

cămașă albastru deschis sau albă pentru băieți (opțional: sacou, vestă sau pulover bleumarin), respectiv fustă sau 

pantaloni bleumarin (stofă sau denim) și cămașă sau bluză albastru deschis sau albă, pentru fete (opțional: sacou sau 

pulover), în conformitate cu Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările 

și completările ulterioare și cu art. 14 lit. c) din Statutul Elevului. Elevilor din ciclul liceal li se recomandă folosirea 

ținutei menționate mai sus;  

c) toți elevii Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” sunt obligați să poarte la vedere ecusonul școlii;  

d) băieţii trebuie să poarte pantaloni lungi (fără să fie tăiați sau rupți), părul îngrijit şi nevopsit; nu au voie să poarte 

piercinguri; 

e) ţinuta vestimentară a fetelor nu trebuie să fie provocatoare (ex: pantaloni tăiați sau rupți, fustă prea scurtă, bluză 

mulată pe corp sau prea decoltată) şi fără accesorii în exces; nu au voie să poarte piercinguri şi nici un număr mare de 

cercei în ureche;  

Art. 84. – Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul 

anului şcolar. Acelaşi lucru se cere şi în cazul cărţilor împrumutate de la biblioteca şcolii şi restituirea lor la termenul 

stabilit.  

Art. 85. – În timpul pauzelor, comunicarea elevilor cu cadrele didactice se face prin intermediul elevului de serviciu, 

iar staţionarea elevilor pe holul din faţa cancelariei este interzisă.  

Art. 86. – Accesul elevilor la aparatura de specialitate se face numai sub supravegherea persoanelor autorizate.  

Art. 87. – (a) Toţi elevii sunt obligaţi să respecte normele şi instrucţiunile de utilizare a laboratoarelor, prezentate de 

profesorii de specialitate; 

(b) La începutul fiecărei ore de curs, elevii au obligația să predea/pună într-o cutie telefoanele mobile, urmând ca la 

finalul ei, să le recupereze.  

Art. 88. – a) Elevii pot părăsi şcoala în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru motive bine întemeiate şi 

dovedite (adeverinţă de la cabinetul medical a şcolii, învoire scrisă de la părinte/tutore, trimitere de la medicul de 

familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate). De asemenea, elevii mai pot părăsi şcoala în timpul programului 

şcolar şi în cazul în care părintele/tutorele solicită personal plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor 

probleme urgente de familie. În toate cazurile menţionate mai sus elevii nu pot părăsi şcoala decât însoţiţi de către 

părinţi/tutori (cu excepția elevilor majori).  

b) Elevii care nu solicită frecventarea orei de religie vor desfăşura activități la bibliotecă ȋntre orele 8.00 – 16.00, fiind 

supravegheați de bibliotecar şi respectiv de profesorul de serviciu, dacă nu are ore de curs. 

Art. 89. – Toţi elevii claselor IX - XII sunt obligaţi să efectueze serviciul pe şcoală, conform graficului stabilit.  

Art. 90. – Motivarea absenţelor elevilor se face conform prevederilor art. 102 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, art. 103 din ROF-LTNB și Procedurii pentru motivarea 

absenţelor elevilor, prezentată în Anexa 7 a prezentului regulament.  
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Art. 92. – (1) Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor (conform Statutului elevului și ROF-LTNB, art. 102) sunt: 

a) observație individuală; 

b) mustrare scrisă;  

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, “Bani de liceu”; 

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ;  

e) preavizul de exmatriculare;  

f) exmatriculare. 

(2) Elevii au dreptul la apărare, conform legii. 

(3) Elevii din Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” vor fi sancţionaţi pentru abaterile săvârşite, în funcție de gravitatea 

acestora conform prevederilor din Anexa 10 a prezentului regulament.  

(4) Alte abateri, care nu sunt prezentate în Anexa 10, vor fi soluţionate de dirigintele/învăţătorul fiecărei clase sau, 

după caz, de Consiliul profesoral al clasei sau Consiliul profesoral al şcolii.  

Art. 93. – (1) Serviciul pe scoală va fi asigurat de 4 elevi, conform unei planificări semestriale a claselor stabilite de 

comisia de organizare a serviciului pe şcoală şi avizată de conducerea şcolii.  

(2) Diriginţii claselor vor transmite la responsabilul pe şcoală, cu minimum 3 zile înainte de începerea serviciului pe 

şcoală tabelul nominal al elevilor de serviciu, pe posturi.  

(3) Elevii nu au dreptul să facă schimbări în planificare decât cu avizul scris al dirigintelui. În cazul unor lucrări scrise, 

grupa de serviciu va fi înlocuită în bloc de o grupă din altă clasă stabilită de profesorii de serviciu pe şcoală şi 

consemnat în registrul serviciului pe şcoală.  

(4) Elevul de serviciu pe şcoală are următoarele atribuţii şi îndatoriri:  

a) este persoană oficială, reprezentând „cartea de vizită” a şcolii în faţa vizitatorilor;  

b) se prezintă la şcoală cel târziu la ora 7:50 și îşi încheie serviciul la sfârşitul ultimei ore de curs;  

c) se subordonează dirigintelui, cu care ia legătura la începutul programului şi care îl va instrui cu privire la activitatea 

din ziua respectivă;  

d) are o ţinută şi o atitudine decentă;  

e) poartă ecusonul, care îi afirmă calitatea oficială de reprezentant al şcolii (modelul ecusonului se află în Anexa 8);  

f) informează profesorul de serviciu sau directorul despre problemele apărute în timpul serviciului;  

g) nu schimbă calitatea de elev de serviciu cu niciun coleg; anunţă cu o zi înainte dacă nu poate presta serviciul pe 

şcoală; în cazul susţinerii tezelor sau în cazuri de urgenţă, anunţă profesorul de serviciu şi de comun acord găsesc un 

înlocuitor care preia serviciul pe şcoală;  

h) nu permite aglomerarea elevilor în faţa cancelariei;  

i) asigură comunicarea elevilor cu cadrele didactice pe parcursul pauzelor;  

j) preia şi conduce persoanele vizitatoare;  

k) nu permite intrarea elevilor pe uşa destinată cadrelor didactice şi vizitatorilor;  

l) îndeplineşte alte sarcini date de profesorul de seviciu sau de director.  

Art. 94. – (1) La nivelul fiecărei clase, zilnic un elev efectuează serviciul pe clasă, în baza unui grafic întocmit de 

profesorul diriginte.  

(2) Atribuţiile elevului de serviciu pe clasă sunt:  

a) urmăreşte prezenţa elevilor pe întreaga durată a cursurilor şi comunică profesorilor la începutul orei lista elevilor 

absenţi;  

b) asigură creta/carioca şi buretele pentru tablă şi asigură curăţenia tablei;  

c) veghează la păstrarea curăţeniei în clasă şi atrage atenţia elevilor să nu arunce hârtii sau resturi alimentare pe 

pardoseală şi să folosească pentru aceasta coşul de gunoi;  

d) aeriseşte clasa pe timpul pauzei;  

e) controlează împreună cu şeful clasei dacă pe timpul folosirii sălii de clasă de către alţi elevi s-a păstrat integritatea 

bunurilor şi sesizează profesorul de serviciu, dirigintele sau conducerea şcolii asupra neregulilor constatate.  

Art. 95 – (1) Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul fiecărei clase, pentru păstrarea bunurilor 

din dotare şi pentru realizarea legăturii dintre colectivul de elevi şi diriginte, profesor sau conducerea şcolii, se 

instituie funcţia de şef de clasă.  

(2) Atribuţiile şefului de clasă sunt:  

a) veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului; este sprijinit de elevii de 

serviciu pe clasă;  

b) atrage atenţia asupra comportamentului necuviincios al colegilor, asupra deteriorării bunurilor din sala de clasă şi îl 

informează pe diriginte despre eventualele abateri din colectiv;  

c) informează profesorii clasei, dirigintele şi conducerea şcolii despre doleanţele, propunerile, iniţiativele sau 

nemulţumirile colectivului de elevi;  

d) coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă;  

e) îndeplineşte alte eventuale atribuţii stabilite de profesorul diriginte.  
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Părinţii 

Art. 96. – Părinţii au dubla calitate de beneficiari secundari ai educaţiei şi de parteneri educaţionali ai şcolii.  

Art. 97. – În această dublă calitate, părinţii au următoarele drepturi:  

a) au dreptul să fie informaţi periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriilor copii;  

b) au dreptul să se intereseze numai referitor la situaţia propriilor copii;  

c) au dreptul de acces în incinta şcolii în următoarele cazuri:  

 au fost solicitaţi sau programaţi pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul şcolii;  

 desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;  

 depun o cerere/alt document la secretariatul şcolii;  

 participă la întâlnirea lunară cu dirigintele clasei/profesorul pentru învăţământ primar. În toate aceste situaţii, 

precum şi în orice alte situaţii neprevăzute, accesul părinţilor în incinta şcolii se face conform prevederilor art. 

11, alin. 1, din prezentul regulament;  

d) au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare, care se organizează şi 

funcţionează după statut propriu.  

e) au dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care sunt implicaţi proprii copii, prin discuţii amiabile cu 

părţile implicate; dacă în urma acestor discuţii nu s-a ajuns la niciun rezultat, părinţii pot solicita în scris conducerii 

unităţii rezolvarea situaţiei sau, în caz de nerezolvare, Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj.  

Art. 98. – Părinţii au următoarele îndatoriri:  

a) au obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru 

şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor;  

b) părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, pe perioada învățământului 

obligatoriu, poate fi sancționat cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei ori este obligat să presteze muncă în 

folosul comunității.  

c) au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul primar/dirigintele pentru a 

cunoaşte evoluţia elevului. Prezenţa părintelui/tutorelui legal va fi consemnată în caietul dirigintelui/profesorului 

pentru învăţământ primar cu nume, dată şi semnătură;  

d) părinţii/tutorii legali răspund pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev;  

e) este interzis părinţilor să agreseze fizic, psihic sau verbal elevii şi personalul şcolii;  

f) părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are obligația să-l însoțească până la 

intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. în cazul în care părintele, tutorele sau 

susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană.  

 

ANEXA 7  

PROCEDURĂ PENTRU MOTIVAREA ABSENŢELOR ELEVILOR  

1. Întocmirea unei cereri de către părinte/tutore legal prin care se solicită motivarea absenţelor efectuate de către 

elevul respectiv (a se vedea modelul de pe pagina următoare). Cererea trebuie să conţină şi motivul absentării, care 

poate fi:  

a) de ordin personal sau familial;  

b) de ordin medical, dovedit cu acte.  

2. Cererea scrisă (însoţită de acte în cazul literei b de la punctul 1) se depune de către părintele/tutorele legal la 

învăţător/diriginte, în maximum 7 zile de la reluarea activităţii de către elev și va fi avizată de director/director 

adjunct. Nerespectarea acestui termen atrage declararea absenţelor ca nemotivate.  

3. Într-un semestru, se aprobă absentarea pentru motive de ordin personal sau familial maxim de 20 de ore pe 

semestru.  

4. Actele medicale (de la punctul 1, litera b) pe baza cărora se motivează absenţele sunt:  

a) Adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie, avizată de medicul şcolar;  

b) Adeverinţă medicală eliberată de către medicul şcolar.  

c) Adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital, avizat 

de medicul şcolar.  

5. Actele medicale se vor viza la medicul şcolar înainte de înregistrarea la învăţător/diriginte.  

6. a) În situaţia în care motivul absentării este de ordin sportiv, unităţile de învăţământ în care se organizează activităţi 

cu profil sportiv, cluburile/asociaţiile sportive sau structurile naţionale sportive adresează o solicitare scrisă de 

motivare a absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional sau internaţional.  

b) În aceste situaţii, directorul şcolii poate aproba motivarea absenţelor cu condiţia recuperării materiei.  

7. Se recomandă ca părinţii sau tutorii legali să participe, cel puţin o dată pe lună, la întâlnirea cu dirigintele clasei în 

vederea cunoaşterii situaţiei şcolare a elevilor.  
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Doamnă învățătoare/profesor pentru învățământ primar  

Subsemnatul/a.................................................................................., părinte al elevului.................................................. .................., 

din clasa a ................................ vă rog sa dispuneţi motivarea absenţelor fiului/fiicei din perioada ............................ conform 

adeverinţei medicale nr. ..........................., vizată de cabinetul medical şcolar.  

Data:  

Semnătura părintelui:  

 

 

Doamnă învățătoare/profesor pentru învățământ primar,  

Subsemnatul/a.................................................................................., părinte al elevului...................................................................., 

din clasa a ................................ vă rog să dispuneţi motivarea absenţelor fiului/fiicei din perioada ..........................., efectuate din 

motive personale / familiale.  

Data:  

Semnătura părintelui:  

Aviz director/director adjunct 

 

 

Doamnă/Domnule diriginte, Subsemnatul/a............................................................................ ......, părinte al 

elevului...................................................................., din clasa a ................................  

vă rog să dispuneţi motivarea absenţelor fiului/fiicei din perioada ............................  

conform adeverinţei medicale nr. ..........................., vizată de cabinetul medical şcolar.  

Data:  

Semnătura părintelui:  

 

 

 

Doamnă/Domnule diriginte, Subsemnatul/a.................................................................................., părinte al 

elevului...................................................................., din clasa a ................................ vă rog să dispuneţi motivarea absenţelor 

fiului/fiicei din perioada ..........................., efectuate din motive personale / familiale.  

Data:  

Semnătura părintelui:  

Aviz director/director adjunct 

 

 

Doamnă/Domnule diriginte, Subsemnatul/a.................................................................................., părinte al 

elevului...................................................................., din clasa a ................................ vă rog să dispuneţi motivarea absenţelor 

fiului/fiicei din perioada ..........................., efectuate pentru participarea la activități sportive.  

Data:  

Semnătura părintelui:  

Aviz director/director adjunct 
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ANEXA 10  

TABEL CU SANCŢIUNI APLICATE ELEVILOR PENTRU DIFERITE ABATERI  

Nr. 

crt. 

Abatere Sancţiune la prima abatere Sancţiuni la abateri 

repetate 

Observaţii 

1.  Lipsa uniformei cu ecuson 

(învățământ primar și 

gimnazial) 

Lipsa ecusonului (învățământ 

liceal); ținută provocatoare, 

indecentă 

Observaţie individuală 

(menționată în fișa pentru 

monitorizarea 

comportamentului) 

 

Mustrare scrisă; Scăderea 

notei la 

purtare cu 0,25 

puncte. 

Anunțarea 

părinților;  

Pentru abaterile 

repetate 

sancţiunea se 

aplică de 

fiecare 

dată 
2.  Refuzul de a prezenta 

carnetul de elev pentru 

consemnarea 

notelor 

Scăderea notei la 

purtare cu 0,5 

puncte. 

3.  Nerespectarea 

normelor şi instrucţiunilor de 

utilizare a laboratoarelor 

Scăderea notei la 

purtare cu 1 punct. 

4.  Refuzul efectuării 

serviciului pe şcoală 

Scăderea notei la 

purtare cu 1 punct. 

5.  Neîndeplinirea 

atribuţiilor şi îndatoririlor în 

calitate de elev de serviciu pe 

şcoală sau pe clasă 

Scăderea notei la 

purtare cu 1 punct 

6.  Părăsirea incintei școlii în 

timpul orelor de curs fără 

aprobarea conducerii sau 

profesorului de serviciu (de 

ex. săritul gardului) 

Observaţie individuală 

(menționată în fișa pentru 

monitorizarea 

comportamentului) 

 

Scăderea notei la 

purtare cu 0,5 

puncte. 

7.  Deranjarea orelor de curs. Observaţie individuală 

(menționată în fișa pentru 

monitorizarea 

comportamentului) 

Scăderea notei la 

purtare cu 0,5 

puncte. 

8.  Introducerea şi 

deţinerea petardelor şi 

pocnitorilor în incinta şcolii 

Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 1 punct. 

Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte. 

Pentru abaterile 

repetate 

sancţiunea se 

aplică de 

fiecare 

dată 

Anunțarea 

părinților;  

 

9.  Utilizarea petardelor şi 

pocnitorilor în incinta şcolii 

Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 2 - 3 puncte. 

Retragerea temporară sau 

definitivă a bursei; 

Scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte. 

10.  Fotografiatul sau 

filmatul în timpul 

programului şcolar (orele de 

curs şi pauze) 

Scăderea notei la 

purtare cu 1 punct. 

 

Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 2 - 6 

puncte în funcţie de 

gravitate.
1
 

11.  Introducerea în incinta scolii 

a persoanelor 

străine, care pot 

tulbura activitatea 

şcolii 

Scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte. 

 

Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte. 

12.  Scuipatul personalului Scăderea notei la Mustrare scrisă; Pentru abaterile 

                                                           
1
 Publicarea fotografiilor pe rețelele de socializare reprezintă abatere gravă și se sancționează cu scăderea notei la purtare cu 6 

puncte 
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școlii, colegilor sau 

vizitatorilor 

purtare cu 2 puncte. 

 

Scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte 

repetate 

sancţiunea se 

aplică de 

fiecare 

dată 

Anunțarea 

părinților;  

 

13.  Circulaţia pe scara 

profesorilor sau pe uşa 

destinată cadrelor 

didactice şi vizitatorilor cu 

excepţia elevilor de serviciu 

Observaţie individuală 

(menționată în fișa pentru 

monitorizarea 

comportamentului) 

 

Scăderea notei la 

purtare cu 1 punct. 

 

14.  Aruncarea hârtiilor, a 

resturilor alimentare, sau a 

diverselor obiecte în sala de 

clasă, pe holuri, în grupurile 

sanitare şi în curtea şcolii 

15.  Folosirea de scutiri medicale 

false pentru motivarea 

absenţelor 

Scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte. 

 

Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte. 

16.  Deranjarea 

profesorilor sau 

colegilor în timpul 

orelor 

Observaţie individuală 

(menționată în fișa pentru 

monitorizarea 

comportamentului) 

 

Scăderea notei la 

purtare cu 1 punct. 

17.  Folosirea telefoanelor, 

tabletelor, laptopurilor fără 

acceptul cadrului didactic. 

Refuzul de a preda/pună într-

o cutie telefoanele mobile la 

solicitarea profesorului. 

Scăderea notei la 

purtare cu un punct; 

18.  Fumatul în clădirea şi în 

curtea şcolii 

Scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte. 

Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte. 

19.  Ţinute provocatoare, 

accesorii în exces, 

unghii şi păr vopsite în 

culori stridente, 

piercinguri. 

Observaţie individuală 

(menționată în fișa pentru 

monitorizarea 

comportamentului) 

 

Scăderea notei la 

purtare cu 1 punct 

20.  Aruncarea cu obiecte,apă, 

alimente (lapte, cornuri) sau 

bulgări de zăpadă pe 

fereastră în stradă sau în 

școală 

Scăderea notei la 

purtare cu 1 punct. 

 

Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte. 

Pentru abaterile 

repetate 

sancţiunea se 

aplică de 

fiecare 

dată 

Anunțarea 

părinților;  

 

21.  Aruncarea cu obiecte, apă, 

alimente (lapte,cornuri)  sau 

bulgări de zăpadă pentru 

personalul școlii, 

colegi sau vizitatori 

Scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte. 

 

Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte 

22.  Deteriorarea sau 

pierderea manualelor 

şcolare primite gratuit 

Înlocuirea lor cu altele noi  

 

 

23.  Deteriorarea sau 

pierderea cărţilor sau a altor 

materiale împrumutate 

de la biblioteca şcolii 

Înlocuirea lor cu altele noi sau 

contravaloarea 

lor x 5 la preţul pieţei 

 

24.  Tăinuirea adevărului şi 

complicitate în cazul unor 

abateri 

Scăderea notei la 

purtare cu 1 punct. 

 

Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte. 

 

Pentru abaterile 

repetate 

sancţiunea se 

aplică de 

fiecare 

dată 

Anunțarea 

părinților;  

25.  Deteriorarea sau 

distrugerea 

mobilierului şi 

bunurilor din 

patrimoniul şcolii 

Repararea distrugerilor 

de către părinţi; 

Scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte. 
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26.  Distrugerea cu intenţie 

a documentelor şcolare: 

cataloage, foi matricole, 

documente 

din portofoliul 

educaţional 

În funcție de gravitate de la 

mustrare scrisă la  

retragerea temporară sau 

definitivă a bursei; 

Scăderea notei la 

purtare cu 6 puncte. 

 Se recomandă 

consiliere 

pshihologică. 

Anunțarea 

părinților;  

 

27.  Insulte şi agresivitate în 

limbaj faţă de colegi 

Scăderea notei la purtare cu 1 

punct 

Mustrare scrisă; Scăderea 

notei la purtare cu 2-6 

puncte 

Anunțarea 

părinților;  

Se recomandă 

consiliere 

pshihologică. 

Anunțarea 

organelor de 

ordine. 

28.  Insulte şi agresivitate în 

limbaj faţă de personalul 

şcolii 

Mustrare scrisă; Scăderea notei 

la 

purtare cu 2 puncte. 

Retragerea temporară sau 

definitivă a bursei; 

Scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte 

29.  Violenţă fizică la 

adresa colegilor în incinta 

şcolii 

Mustrare scrisă; Scăderea notei 

la 

purtare cu 2 puncte. 

Retragerea temporară sau 

definitivă a bursei; 

Scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte 

30.  Instigarea la violenţă 

fizică împotriva 

colegilor 

Scăderea notei la 

purtare cu 1 punct. 

Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte. 

31.  Incidente petrecute în școală: 

injurii, agresivitate, 

discriminare, hărțuire 

(sexuală sau de orice natură) 

violenţă,  

furt, distrugere de 

bunuri, deţinerea şi consumul 

de droguri, 

substanţe 

etnobotanice 

Retragerea temporară sau 

definitivă a bursei; 

În funcție de gravitate: de la 

mutarea disciplinară la o altă 

clasă paralelă – la preaviz de 

exmatriculare și exmatriculare. 

Scăderea notei la 

purtare cu 2-8 puncte. 

 

32.  Deţinerea, consumul 

sau comercializarea 

drogurilor şi 

substanţelor 

etnobotanice în incinta 

unităţii şcolare 

În funcție de gravitate: de la 

retragerea temporară sau 

definitivă a bursei la mutarea 

disciplinară la o altă clasă 

paralelă. Scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte. 

În funcție de gravitate: de 

la mutarea disciplinară la 

o altă clasă paralelă – la 

preaviz de exmatriculare 

și exmatriculare. 

Scăderea notei la 

purtare cu 4-8 puncte. 

 
33.  Deţinerea, consumul 

sau comercializarea 

băuturilor alcoolice în 

incinta unităţii şcolare 

Retragerea temporară sau 

definitivă a bursei 

Scăderea notei la 

purtare cu 3 puncte. 

34.  Lansarea de anunţuri 

false cu privire la 

amplasarea unor 

materiale explozibile 

în perimetrul şcolii 

Retragerea temporară sau 

definitivă a bursei 

Scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte. 

35.  Furtul obiectelor din 

patrimoniul şcolii, a banilor 

şi a obiectelor 

care aparţin elevilor 

sau personalului şcolii 

36.  Introducerea şi 

difuzarea în şcoală de 

materiale care, prin 

conţinutul lor, 

atentează la 

independenţa, 

suveranitatea şi 

Retragerea temporară sau 

definitivă a bursei 

 

Scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte. 

În funcție de gravitate: de 

la mutarea disciplinară la 

o altă clasă paralelă – la 

preaviz de exmatriculare 

și exmatriculare. 

Scăderea notei la 

purtare cu 2-8 puncte. 
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integritatea naţională a ţării, 

care cultivă violenţa şi 

intoleranţa sau care au 

caracter 

obscen sau 

pornografic 

 

37.  Introducerea sau 

deţinerea armelor albe 

sau de foc şi muniţie 

în incinta şcoii 

 

Retragerea temporară sau 

definitivă a bursei 

În funcție de gravitate: de la 

mutarea disciplinară la o altă 

clasă paralelă – la preaviz de 

exmatriculare și exmatriculare. 

Scăderea notei la 

purtare cu 4-8 puncte. 

 

38.  Utilizarea armelor albe 

sau de foc şi muniţie 

în incinta şcoii 

 

În funcție de gravitate: de la 

mutarea disciplinară la o altă 

clasă paralelă – la preaviz de 

exmatriculare și exmatriculare. 

Scăderea notei la 

purtare cu 9 puncte. 

 

 


