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Aprobat in Consiliul de Administraţie din data de: 3.03.2015

Secţiunea a 4-a – Drepturile elevilor
Art. 65 În Colegiul Naţional „Sfântul Sava” elevii se bucură de toate drepturile legale
prevăzute în Constituţia României, în Legea Educației Naționale, în Carta Drepturilor Copilului
şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, precum şi în ROFUIP.
Art. 66 Elevii şi părinţii sau susţinătorii legali au dreptul să fie consultaţi şi să îşi exprime
opţiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii (CDȘ) aflate în oferta educaţională a
CNSS, conform intereselor, pregătirii şi competenţelor lor. Opţiunile pentru cursuri din oferta
CDŞ aprobată de conducerea şcolii, se fac în semestrul al II-ea al fiecărui an şcolar pentru anul
şcolar următor. Structura finală a ofertei de CDŞ se constituie după aprobarea programelor de
CDŞ propuse de către ISMB și în acord cu aprobarea Proiectului de școlarizare și a Proiectului
de încadrare
Art. 67 (1) În CNSS se asigură, în conformitate cu prevederile legale, accesul gratuit al
elevilor şi al cadrelor didactice la Biblioteca Şcolară Virtuală şi la Platforma şcolară de elearning înfiinţată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi utilizată conform ROFUIP.
Art. 68 (1) Elevilor din CNSS 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 unităţii de învăţământ şi sub
îndrumarea şi supravegherea cadrelor didactice.
(2) Exercitarea dreptului la reuniune 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 altora.
(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi organizate
în unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de
administraţie. În acest caz, aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de
acordarea de garanţii scrise, oficiale, ale organizatorilor sau ale părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali ai acestora, în cazul elevilor minori, cu privire la securitatea persoanelor şi a
bunurilor.
(4) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în CNSS contravine
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principiilor legale care guvernează învăţământul preuniversitar, directorul CNSS poate propune
consiliului de administraţie suspendarea desfăşurării acestor activităţi şi, în baza hotărârii
consiliului, poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi.
Art. 69 (1) În CNSS, libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/publicaţii şcolare
proprii, este garantată, conform legii.
(2) În cazul în care aceste reviste/publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa
naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau
contravin prevederilor ROFUIP şi ale ROI, directorul propune consiliului de administraţie
suspendarea redactării şi difuzării acestora şi, în baza hotărârii consiliului, le poate suspenda
temporar sau le poate interzice definitiv.
Art. 70 (1) Elevii au dreptul să ia poziţie / să semnaleze conducerii şcolii orice formă de
tensiune creată de un cadru didactic în timpul procesului de instruire; aspectul semnalat va fi
adus la cunoştinţa conducerii Colegiului Naţional „Sfântul Sava” prin şeful clasei respective.
(2) Elevii au libertatea de exprimare a opiniei.
(3) Elevul care se simte ofensat de o altă persoană prin cuvintele, comportamentul sau
este ameninţat ori hărţuit datorită unei limitări a intimităţii sale (din partea colegilor ori a
personalului din şcoală), se poate adresa în ordine: dirigintelui, profesorului de serviciu,
psihologului şcolar, personalului de pază ori unei alte persoane de încredere din şcoală şi doar
apoi conducerii CNSS, directorului/directorului adjunct.
(4) Orice semnalare din partea elevilor privind orice formă de tensiune creată de un cadru
didactic în timpul procesului de instruire sau ofensă va fi urmată de o verificare finalizată cu o
concluzie şi unde este cazul cu măsuri de remediere.
Art. 71 Elevii pot iniţia şi organiza activităţi extracurriculare, cu acordul prealabil al
conducerii şcolii şi sub coordonarea unui cadru didactic.
Art. 72 (1) Elevii care vor reprezenta colegiul la concursuri naţionale sau internaţionale
organizate sau avizate de minister pot fi scutiţi de frecvenţă, cu acordul conducerii şcolii astfel:
- două zile înaintea concursului – pentru faza pe sector;
- patru zile – pentru faza municipală;
- cinci zile – pentru faza naţională.
(2) Absențele elevilor scutiţi de frecvenţă vor fi motivate de către profesorul diriginte pe
baza unui referat întocmit de profesorul coordonator și aprobat de conducerea liceului.
Art. 73 Elevii au dreptul să organizeze şi / sau să participe la excursii şi tabere şcolare cu
respectarea procedurii specifice ISMB.
Art. 74 Mijloacele de transport individuale utilizate de către elevi, cu acordul părinților,
pentru deplasarea la și de la școală autovehicule personale pot fi lăsate pe durata cursurilor la
intrarea în curtea colegiului, iar bicicletele sau scuterele pot fi lăsate în curtea liceului.Pentru
obiectele lăsate în curtea şcolii , serviciul de pază va asigura supravegherea.
Secţiunea a 5-a – Îndatoririle elevilor
Art. 75 Îndatoririle generale ale elevilor sunt prevăzute în ROFUIP. Îndatoririle elevilor
specifice CNSS sunt:
(1) să participe la toate activităţile şcolare cuprinse în Planul de învăţământ;
(2) să manifeste responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate;
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(3) să participe la cursuri conform orarului şcolii; ei vor sosi la şcoală cu 10 minute înainte
de începerea primei ore de curs şi să părăsească incinta şcolii imediat după terminarea
ultimei ore de curs;
(4) să deţină carnet de elev, vizat pentru anul şcolar în curs, pe care îl vor prezenta cadrelor
didactice pentru consemnarea notelor;
(5) să aibă un comportament civilizat atât în şcoală, cât şi în afara şcolii astfel încât să nu
fie afectată imaginea CNSS;
(6) să cunoască şi să respecte legislaţia ţării, regulile de circulaţie pe drumurile publice,
regulile de securitate şi sănătate în muncă prezentate în anexa 6, normele de apărare
împotriva incendiilor;
(7) să răspundă solidar cu dirigintele de sălile care le sunt repartizate;
(8) să anunţe diriginţii sau profesorii de serviciu asupra problemelor deosebite pe care le
observă în şcoală: deteriorări de bunuri, persoane suspecte în şcoală, alte incidente ca:
altercații, accidente, bătăi, furturi.
(9) să aibă o atitudine colegială faţă de elevii din alte clase;
(10) să efectueze serviciul pe şcoală şi pe clasă conform programării şi cu respectarea
procedurii specifice ;
(11) să se implice în rezolvarea problemelor apărute în viaţa clasei / colegiului;
(12) să păstreze curăţenia, începând cu locul din clasă;
(13) să rezolve prin dialog conflictele şi divergenţele, cu ajutorul profesorilor, al
dirigintelui sau a conducerii şcolii, dacă este nevoie;
(14) să poarte în permanenţă, în incinta şcolii, semnul distinctiv de elev al colegiului,
carnetul de elev / legitimaţia de elev şi să le prezinte, la cerere, profesorilor,
personalului auxiliar sau a celui de pază;
(15) să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la
sfârşitul anului şcolar;
(16) să aibă o ţinută decentă, fără atitudini ostentative şi provocatoare:
pentru băieţi:
 să poarte pantaloni lungi pe toată durata anului şcolar, la examene şi la activităţile
educative, excepţie făcând orele de educaţie fizică şi competiţiile sportive în care
elevii sunt direct implicaţi;
 este interzis să-şi vopsească părul, să poarte cercei şi tricouri fără mâneci;
 tunsoarea şi pieptănăturile trebuie sa fie decente.
pentru fete, este interzis:
 să se vopsească şi să se fardeze strident;
 să poarte haine transparente, excesiv de scurte, strâmte şi decoltate, pantaloni
scurţi mai sus de genunchi;
 să poarte bijuterii numeroase şi voluminoase.
Art. 76 (1) Prezența la cursuri este obligatorie, iar învoirea elevilor în timpul programului se
realizează pe baza biletului de voie, înregistrat de serviciul secretariat şi eliberat de profesorul
de la clasă, de profesorul de serviciu sau de diriginte, după consultarea cu părintele sau tutorele
legal care își asumă responsabilitatea securității elevului pe perioada învoirii.
(2)Monitorizarea absențelor este realizată conform procedurii operaționale specifice aprobată
prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.4 din 9.10.2013, consecințele acumulării absenţelor
nejustificate fiind reglementate conform art.161 alin (1) din la Ordinul ministrului educaţiei naţionale
nr. 5.115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar.
Art. 77 În Colegiul Naţional „Sfântul Sava” elevilor le este interzis:
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(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc., sau să
falsifice situaţii şcolare, precum: motivarea directă a absenţelor sau folosirea scutirilor false,
trecea de note în catalog etc..
să utilizeze numele școlii, ori a unei abrevieri a numelui școlii, ca nume de domeniu al unui
website care să implice o referință clară în privința școlii.
să utilizeze cuvinte sau imagini pe computerele școlii, ori pe internet pentru a jigni angajații
școlii ori pentru a aduce daune imaginii acestora.
să deţină şi să difuzeze materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa,
suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa şi rasismul.
să introducă în perimetrul şcolii diferite tipuri de arme sau alte instrumente, precum spray-uri
colorante, lacrimogene, paralizante sau materiale pirotehnice (muniţie, petarde, pocnitori,
artificii etc.) care ar pune în pericol sănătatea celorlalţi.
să organizeze activităţi politice, de prozelitism religios şi să facă propagandă politică.
să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul
unităţii de învăţământ.
să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de
învăţământ sau care afectează frecvenţa elevilor la cursuri.
să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ.
să introducă persoane străine în colegiu, precum foşti colegi, cunoştinţe, prieteni etc (excepţie
fac membrii familiilor).
să provoace vătămarea fizică sau accidentarea altor persoane (colegi, cadre didactice, personal
administrativ, personal de pază etc).
să jignească şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de
personalul unităţii de învăţământ.
să se atingă unii pe ceilalţi în mod nejustificat, având un comportament contrar cu normele
comportamentale uzuale.
să posede asupra lor, să vândă, să cumpere sau să consume alcool, droguri sau substanţe
interzise de lege.
să se prezinte la şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice, drogurilor sau a oricăror substanţe
interzise de lege.
să fure sau să îşi însuşească bunuri, obiecte sau bani care nu le aparţin.
Să copieze la rezolvarea lucrărilor scrise
Să întarzie la ore
Să deranjeze buna desfășurare a orelor, atât din sala de curs, cât și de pe hol sau din curte

(20) Să desfășoare activități comerciale în incinta colegiului sau la poarta acestuia (de ex. vanzarea
manualelor)
(21) să adreseze mesaje agresive şi obscene în mod direct și/sau prin intermediul telefonului mobil
sau al computerului.
(22) să deţină şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic.
(23) să acceseze site-uri cu un conţinut obscen sau care promovează violenţa, rasismul, intoleranţa,
consumul de droguri, de alcool etc..
(24) să poarte vestimentație ofensatoare, imprimată cu texte discriminatorii sau obscene.
(25) să iniţieze sau să participe la jocuri de noroc.
(26) să fumeze în perimetrul şcolii (curtea şcolii, terenul de sport, holuri, sala de clasă, cabinete,
laboratoare, WC etc.).
(27) să distrugă bunurile colegiului sau ale colegilor, să scrie, să deseneze sau să fixeze materiale pe
pereţi, să intervină la instalaţiile electrice, termice şi de alimentare cu apă.
- în cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă, elevii vor suporta
R.O.I. 2015
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(28)
(29)
(30)
(31)

(32)
(33)
(34)
(35)

(36)

costurile reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse;
- dacă nu se cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi suportate de întreaga clasă.
să părăsească incinta colegiului în timpul programului şcolar.
să absenteze nemotivat de la cursuri, să iniţieze şi / sau să participe la acţiuni colective de
absentare de la ore (chiul).
să staţioneze pe holurile colegiului, în curte sau la baie în timpul orelor de curs.
să staţioneze în holul cancelariei.
- prezenţa elevilor în acest spaţiu se poate face în condiţii întemeiate: elevul a fost chemat de
profesor, director, secretariat etc.;
- elevii de serviciu răspund pentru ordinea în holul cancelariei.
să utilizeze telefoane celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor.
să folosească aparate de înregistrare audio sau video fără acordul explicit al profesorului.
să intre cu automobile în curtea liceului.
să introducă şi să folosească în incinta şcolii (curtea şcolii, terenul de sport, holuri, săli de clasă,
laboratoare, cabinete etc) skateboard-uri, patine, trotinete, jocuri electronice, cărţi de joc, alte
tipuri de jocuri etc..
să practice jocul cu mingea şi cu bulgări de zăpadă pe perioada pauzelor, înainte şi după ore, în
curtea şcolii, pe terenul de sport, pe holuri sau în clase, laboratoare, cabinete etc.

Secţiunea a 6-a – Recompensarea elevilor
Art. 78 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) premii, diplome, medalii;
f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară
şi din străinătate;
g) premiul de onoare al unităţii de învăţământ acordat șefului/șefilor de promoție și care
constă în înscrierea și semnarea cărții de onoare , precum și în înmânarea cupei transmisibile
„SFANTUL SAVA”.
Art. 79 (1) În CNSS, acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la
propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii.
(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, regional, naţional sau internaţional;
d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
e) au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
Art. 80 Unitatea de învăţământ şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă ale
elevilor CNSS la nivel local, regional, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse,
R.O.I. 2015
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din partea consiliului reprezentativ al părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi
culturale, a comunităţii locale etc.
Secţiunea a 7-a – Sancţiuni aplicate elevilor
Art. 81. (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile ROFUIP, inclusiv
ROI, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.
(3) Nicio abatere de la aceste regulamente nu poate fi considerată minoră, întrucât ar
reflecta lipsa de voinţă sau incapacitatea de a respecta norme elementare de viaţă în comun.
(2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele :
a) observaţia individuală;
b) avertismentul în faţa clasei şi / sau în faţa consiliului clasei / consiliului
profesoral;
c) mustrarea scrisă;
d) retragerea temporară sau definitivă a bursei;
e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;
g) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din CNSS sau la altă unitate de
învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare;
h) preavizul de exmatriculare;
i) exmatricularea.
(3) Sancţiunile se aplică gradual, fără a acorda aceeaşi sancţiune de două ori într-un an
şcolar.
(4) Toate sancţiunile aplicate elevilor vor fi comunicate, în scris, părinţilor / tutorilor /
reprezentanţilor legali.
Art. 82 (1) Contestarea sancţiunilor prevăzute la art. 81, cu excepţia exmatriculării din
toate unităţile de învăţământ, se adresează, de către părinte, tutore sau susţinător legal/elevul
major, în scris, consiliului de administraţie al CNSS, în termen de 5 zile calendaristice de la
comunicarea sancţiunii. Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în
scris, la Ministerul Educaţiei Naţionale, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea
sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia.
Hotărârea de soluţionare a contestaţiei este definitivă şi poate fi atacată la instanţa de contencios
administrativ competentă.

R.O.I. 2015

Page 6

COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”
Str. G-ral Berthelot, Nr. 23, Sector 1, cod poștal 010168, Bucureşti
Telefon: 021/312.68.21, 021/314.92.94, 021/310.07.73 . Fax: 021.312.68.21
www.licsfsava.ro; e-mail: secretariatsfsava@gmail.com

Art. 148
Observaţia
individuală
Art. 149
Avertismentul în faţa
clasei şi/sau în faţa
consiliului clasei /
consiliului profesoral
Art. 150
Mustrarea scrisă

Art. 151
Retragerea temporară
sau definitivă a bursei
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Abatere

Încălcarea
regulamentelor în
vigoare, ori a normelor
de comportament
acceptate
Repetarea încălcării
regulamentelor în
vigoare, ori a normelor
de comportament
acceptate
Încălcarea
regulamentelor în
vigoare, ori a normelor
de comportament
acceptate în mod repetat
Încălcarea
regulamentelor în
vigoare, ori a normelor
de comportament
acceptate în mod repetat
și cu efecte negative
asupra desfășurării
procesului instructiv
educativ

Măsura aplicată

1. atenţionarea elevului

Consemnarea în
Consemnarea
în
catalogul clasei
raportul
consiliului clasei
prezentat
consiliului
profesoral la
sfârşitul
Consemnarea
în
semestrului sau
de
al registrul
anului şcolar.
evidenţă a
elevilor în
Consemnarea
registrul
matricol

Sancţiunea

Scăderea notei la
purtare

Sancţiuni aplicate elevilor conform art. Art. 148-159 din ROFUIP

-

-

-

-

-

1. atenţionarea elevului
2. sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea
dovadă că a înţeles gravitatea faptei comise, atrăgându-ise totodată atenţia că, dacă nu îşi schimbă
comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă.

DA

-

-

-

-

1. atenţionarea în scris a elevului
2. înmânarea documentului părinţilor/tutorilor legali,
personal, sub semnătură.

DA

DA

DA

-

-

Retragerea temporară sau definitivă a bursei

DA

-

-

-

-
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Art. 152
Eliminarea de la
cursuri pe o perioadă
de 3-5 zile

Încălcarea
regulamentelor în
vigoare, ori a normelor
de comportament
acceptate în mod repetat
și cu efecte negative
grave asupra desfășurării
procesului instructiv
educativ

1.înlocuirea activităţii obişnuite a elevului, pentru
perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate,
desfăşurată, de regulă, în cadrul unităţii de învăţământ, în
conformitate cu prevederile regulamentului intern şi
stabilită, de către director, la propunerea consiliului
clasei.
2. dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi,
absentele sunt considerate nemotivate şi se consemnează
în catalogul clasei.

DA

DA

DA

-

-

Art. 153
Mutarea disciplinară
la o clasă paralelă

în mod repetat și cu
efecte negative asupra
desfășurării procesului
instructiv educativ
Încălcarea
regulamentelor în
vigoare, ori a normelor
de comportament
acceptate în mod repetat
și cu efecte negative
grave asupra desfășurării
procesului instructiv
educativ și cu influențe
negative asupra
colectivului de elevi

Mutarea disciplinară la o clasă paralelă în aceeaşi unitate
de învăţământ sau la o altă unitate de învăţământ se
propune de către consiliul clasei, se aprobă de către
consiliul profesoral şi se aplică prin înmânarea, în scris şi
sub semnătură, a sancţiunii de către profesorul diriginte
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului
minor sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

DA

DA

DA

DA

DA

Art. 154
Preavizul de
exmatriculare
(doar la clasele XI XII)

- absentează
nejustificat 20 de ore
la diferite discipline de
studiu sau 15% din
Preavizul de exmatriculare
totalul orelor de la o
(doar la clasele XI - XII)
singură
disciplină/modul,
cumulate pe un an
şcolar

DA

DA

DA

DA

-
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Art. 157
Exmatricularea cu
drept de reînscriere în
anul următor, în
aceeaşi unitate de
învăţământ şi în
acelaşi an de studiu
(doar la clasele XI XII)

Art. 158
Exmatricularea fără
drept de reînscriere în
aceeaşi unitate de
învăţământ (doar la
clasele XI - XII)
Art. 159
Exmatricularea din
toate unităţile de
învăţământ, fără drept
de reînscriere pentru
o perioadă de 3-5 ani
(doar la clasele XI XII)

R.O.I. 2015

- elevul cumulează în
anul şcolar 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.
- abateri deosebit de
grave, cu efecte extrem
de negative grave asupra
asupra colectivului de
elevi ai colegiului,

Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor, în
aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu

DA,
sub
nota 6

DA

DA

DA

DA

- Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi
unitate de învăţământ

DA,
sub
nota 6

DA

DA

DA

DA

- Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără
drept de reînscriere, pentru o perioadă de 3-5 ani.

DA,
sub
nota 6

DA

DA

DA

DA

apreciate ca atare de
către consiliul
profesoral
- abateri deosebit de
grave, apreciate ca
atare de către consiliul
profesoral ca fiind
incompatibile cu
activitatea în sistem
de educație de masă.
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Art. 83 Pentru încălcarea Art. 77 din ROI se vor aplica următoarele sancţiuni, în funcţie
de gravitatea faptelor:
(1)Pentru încălcarea punctului 17 se pot aplica sancţiunile:
-mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 1 punct;
(2) Pentru încălcarea punctului 18 se pot aplica sancţiunile:
-observație iar în cazul repetării abaterii avertismentul și ulterior mustrare scrisă şi scăderea
notei la purtare cu 1 punct;
(3) Pentru încălcarea punctului 19 se pot aplica sancţiunile:
-avertisment și în cazul repetării abaterii se aplică sancțiunea mustrare scrisă şi scăderea notei
la purtare cu 1 punct;
(4)Pentru încălcarea punctelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 21,22, 23, 25 se pot
aplica sancţiunile:
mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 3 puncte;
eliminarea însoţită de scăderea notei la purtare sub 6;
exmatriculare.
(5)Pentru încălcarea punctelor 10, 12, 13, 24, ,28, 30,31,34, 35 se pot aplica sancţiunile:
observaţie individuală;
mustrare în faţa clasei şi / sau consiliului profesoral;
mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 2 puncte;
eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3/5 zile și scăderea notei la purtare
cu 4 puncte.
(6)Pentru încălcarea punctului 27 se pot aplica sancţiunile:
- repararea / remedierea / înlocuirea bunurilor distruse şi, dacă este cazul,
scăderea notei la purtare cu două puncte;
- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3- 5 zile;
- mutarea disciplinară la o clasă paralelă din colegiu sau mutarea disciplinară la
o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare.
(7)Pentru încălcarea punctelor 32, 33 se pot aplica sancţiunile:
- confiscarea telefoanelor celulare, a oricăror aparate de înregistrarea audio-video sau a
skateboard-urilor, patinelor, trotinetelor, jocurilor electronice, cărţilor de joc, altor
tipuri de jocuri şi înapoierea acestora numai părinţilor elevilor, de către profesor
(diriginte);
Dacă abaterea se repetă şi prin înregistrarea realizată a fost afectată imaginea liceului
şi / sau a conducerii liceului, cadrelor didactice, personalului administrativ, elevilor li
se pot aplica sancţiunile:
- scăderea mediei la purtare până la nota 4;
- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
- mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ;
- exmatriculare.
Dacă abaterea se repetă şi, prin folosirea acestora este afectat procesul de învăţământ
sau sunt produse vătămări ale altor elevi sau personal al colegiului, elevilor li se pot
aplica sancţiunile:
- scăderea mediei la purtare cu două puncte;
- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
R.O.I. 2015
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- mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ;
- exmatriculare.
(1) Pentru încălcarea punctului 26 – fumatul în perimetrul şcolii - se pot aplica
sancţiunile:
- observaţie individuală;
- dacă abaterea se repetă, sancţiunea va fi scăderea notei la purtare sub 6.
(2) Pentru încălcarea punctului 36, în funcţie de gravitatea efectelor generate prin
acţiunile respective, se pot aplica sancţiunile:
- mustrare scrisă;
- eliminare de la cursuri pentru o perioadă de 3-5 zile şi scăderea mediei la
purtare cu 4 puncte;
- mutare disciplinară la o clasă paralelă sau la o altă unitate de învăţământ şi
scăderea mediei la purtare sub nota 6;
- exmatriculare cu / sau fără drept de reînmatriculare în anul şcolar următor la
CNSS.
(3) Pentru absenţe nemotivate / nejustificate, punctul 29:
a) la fiecare 10 absențe nejustificate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau
la 10% absente nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină /
modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct;
b) la un număr de 20 de absențe nejustificate la diferite discipline de studiu sau
15% din totalul orelor de la o singură disciplină / modul, cumulate pe un an
şcolar, dirigintele si directorul întocmesc, în scris, preavizul de exmatriculare
pe care îl înmânează părintelui / tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a
împlinit 18 ani, sub semnătură; sancţiunea nu se aplică elevilor din sistemul de
învăţământul liceal obligatoriu (clasele IX - X);
c) la un număr de cel puţin 40 de absente 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, elevul este sancţionat cu exmatricularea cu drept de
reînscriere în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de
studiu; sancţiunea nu se aplică elevilor din sistemul de învăţământul liceal
obligatoriu (clasele IX - X);
Art. 84 (1)În funcţie de gravitatea, sancţiunile pot fi stabilite de: dirigintele clasei,
Consiliul clasei, Consiliul de Administraţie, Consiliul Profesoral, la propunerea Comisiei de
disciplină.
(2)Sancţiunile sunt comunicate de diriginte părintelui cel tâtziu a doua zi după aplicare.
Art. 85 (1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune dă dovadă de un comportament
ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la încheierea semestrului /
anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula.
(2)Dacă de la momentul abaterii şi până la încheierea semestrului/anului şcolar nu mai
sunt 8 săptămâni sancţiunea propusă se aplică în mod obligatoriu.
(3) Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.
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Art. 86 (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 148-159 din ROFUIP şi
în art. 77 din ROI se adresează, în scris, Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în
termen de 5 zile de la informarea părintelui de aplicarea sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la
secretariatul unităţii de învăţământ.
(3) Hotărârea Consiliului de administraţie este definitivă.
Art. 87 (1) Elevii care se fac vinovaţi de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor CNSS
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.
(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind
întregii clase/claselor.
(3) În cazul deteriorării/distrugerii manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi
înlocuiesc manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei/modulului, anului de studiu şi
tipului de manual. În caz contrar, elevii vor achita de cinci ori contravaloarea manualelor
respective.
(4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) şi (3), elevii pot fi sancţionaţi, în conformitate cu
dispoziţiile Art. 81 din prezentul regulament.
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