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CODUL DE CONDUITA AL ELEVULUI 

DREPTURILE ELEVILOR 

 Elevii Școlii Gimnaziale “George Emil Palade” Ploiești au următoarele drepturi:  

1. să participe la toate activităţile de predare-învăţare;  

2.  să fie activi şi să contribuie cu idei, întrebări şi completări la desfăşurarea orelor;  

3. să-şi dezvolte motivaţii şi competenţe intelectuale, sociale şi profesionale pentru studiu;  

 4. să transmită observaţiile, sugestiile, precum şi nemulţumirile lor întemeiate dirigintelui clasei 

sau, prin reprezentanţii lor conducerii școlii;  

5. să fie respectați de cӑtre toți participanții la procesul educațional: ceilalți colegi, cadre 

didactice, personal auxiliar;  

(7)să amenajeze frumos sala de clasă în care învaţă, în acord cu învăţătorul / dirigintele lor;  

(8)să folosească baza materială şi sportivă a şcolii în activităţile curriculare şi extracurriculare;  

(9) să  se simtӑ în siguranțӑ în instituția de învӑțӑmânt;  

 (10) să fie evidenţiaţi şi recompensaţi pentru rezultate deosebite obţinute în activităţile 

curriculare şi extracurriculare;  

 

 

ACCESUL ÎN ŞCOALǍ  

1.Accesul elevilor în şcoală se face pe ușa lateralӑ (intrare din Aleea Iezerului). 

2. La începutul programului, elevii de gimnaziu vor intra în şcoalǎ sub directa supraveghere a 

profesorului de serviciu, ordinea claselor fiind cea înscrisǎ pe bordura din curtea şcolii. Profesorul de 

serviciu va urmǎri şi ţinuta vestimentarǎ, iar numele elevilor cu ţinutǎ necorespunzǎtoare va fi adus la 

cunoştinţa diriginţilor. 



Dacǎ elevii au activitǎti educative înainte de a începe orele de curs, vor fi preluaţi de la intrare de cǎtre 

cadrele didactice coordonatoare. 

 3.  Elevii care întârzie vor fi notaţi de cǎtre gardianul şcolii,  listă care va fi predată directorului unităţii 

şcolare.  Dirigintele va înştiinţa apoi pǎrintele  şi va consemna în procesul verbal la întâlnirea cu pǎrintele. 

       4.  Accesul elevilor în clasă se va permite numai pe scara destinată lor. Accesul pe scara profesorilor 

este interzis. La sfârşitul programului, vor părăsi şcoala conform traseului indicat de săgețilr roșii. 

      5. În cazul unei situaţii de urgenţă profesorul de serviciu va da semnalul de alarmă, sunând la soneria 

şcolii în următoarea cadenţă: 3 semnale lungi. Evacuarea se va face conform schiţei afişate în fiecare salǎ 

de clasǎ.  

       6.  Accesul elevilor în şcoală va fi condiţionat de vestimentatie decentӑ: pantalon/fustӑ/sarafan de 

culoare închisӑ (negru, bleumarin) și cӑmașӑ albӑ/bleu. Se interzic:  blugii decupaţi, maiourile atât la fete, 

cât şi la bǎieţi, bluze inscripţionate, viu colorate sau cu mesaje indecente, bijuterii excesive ca numǎr și 

dimensiune. 

     7.  Este interzisă părăsirea incintei unităţii şcolare în pauze (pericol de accidente rutiere şi întârzieri la 

ore). În cazul unor situaţii speciale, pentru a putea părăsi incinta şcolii, în timpul programului şcolar, 

elevii vor prezenta la ieşire un bilet de voie obţinut de la profesorul diriginte, profesorul de seviciu sau de 

la directorul şcolii. 

    8. Se interzice folosirea barelor de protecţie a scărilor ca mijloc de deplasare, ci doar de sprijin; 

    9. Se interzice introducerea şi folosirea în incinta şcolii a armelor albe, a materialelor explozive, a 

spray-urilor lacrimogene - paralizante, a materialelor pirotehnice, a altor obiecte şi substanţe care pot 

pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor şi a cadrelor didactice. 

  10. Este interzis elevilor să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în 

perimetrul unităţii de învăţământ. 

  11. Persoanele străine care solicitǎ accesul  în şcoală pentru rezolvarea anumitor probleme, vor putea 

intra pe ușa lateralӑ, pe la intrarea elevilor. Vor fi legitimate de catre gardianul școlii și înregistrate, cu 

precizarea numelui si prenumelui, seriei si numǎrului cǎrţii de identitate, a compartimentului şi al orei de 

intrare/ieșire. Accesul acestora este permis la secretariatul şcolii, la direcţiune, la contabilitate în orice 

interval orar (8,00 – 18,30). 

  12. Nu este permis accesul părinţilor în şcoală, la cancelarie, în sălile de clasă sau  pe holuri în timpul 

orelor de curs şi în timpul pauzelor. 

  13. Intrarea pǎrinţilor în sala de clasǎ este permisǎ  numai la consultaţiile cu pǎrinţii, la şedinţele cu 

pǎrinţii sau la activitǎţile la care sunt invitaţi de cǎtre cadrele didactice. În aceste situaţii cadrele didactice 

care susţin aceste activitǎţi vor anunţa gardianul cu privire la locul si ora desfǎşurarii activitǎţii.  

  14. În cazuri speciale, când un cadru didactic solicitǎ o întrevedere cu pǎrintele/tutorele unei elev, sau 

invers, întâlnirea se va desfǎşura într-o salǎ liberǎ de la parter. Cadrul didactic are obligaţia de a se 

prezenta la locul şi ora stabilitǎ (nu va fi înştiinţatǎ de gardian). 

   15. În orice situaţie de urgenţă aparută în şcoală, profesorii vor anunţa conducerea şcolii, care va lua 

măsurile cuvenite. 



  16. Încălcarea prevederilor menţionate se va sancţiona conform Regulamentului şcolar şi 

Regulamentului de Ordine Interioară. 

FRECVENȚA ELEVILOR 

1.1.  Frecvenţa elevilor la curs este obligatorie. 

1.2.  Părintele/ tutorele legal al elevilor poate solicita învoirea acestuia, in limita a 20 de ore de curs pe 

semestru. Cererile scrise se prezintă învăţătorului sau dirigintelui. Recuperarea materiei pierdute revine 

elevului. 

1.3.  Învoirea elevilor de la ore de cǎtre cadrele didactice: 

- în cazul participǎrii elevilor la diverse activităţi cu specific şcolar (olimpiade, concursuri, festivaluri 

etc), învoirea se face de către conducerea şcolii, la solicitarea profesorului care îndrumă elevii respectivi. 

- în cazul în care elevul se simte rǎu, acesta merge la cabinetul medical din şcoalǎ. La recomandarea 

medicului/asistentului medical se va anunţa familia de cǎtre asistentul medical/ dirigintele / directorul / 

secretarul şcolii. În cazuri grave, aceştia vor anunţa familia şi Serviciul de Ambulanță, la 112.   

1.4. În cazul îmbolnăvirii, elevul este obligat să prezinte adeverinţa medicalǎ, în maxim 7 zile de la 

reluarea activităţii. În caz contrar, absenţele se considerǎ nemotivate.  

ȚINUTA ELEVILOR 

2.1. În şcoală, este obligatoriu ca elevii să aibӑ o ținutӑ decentӑ (pantalon/fustӑ/sarafan de culoare închisӑ 

negru/ bleumarin și cӑmașӑ albӑ/bleu).  

Se interzic:  blugii decupaţi, maiourile atât la fete cât şi la bǎieţi, bluzele inscripţionate viu colorat sau cu 

mesaje indecente, bijuterii excesive ca numǎr si dimensiune. 

 Este interzisă purtarea unor articole vestimentare indecente şi a accesoriilor care nu se pretează mediului 

şcolar (specifice grupărilor rock, sataniste etc).  

 2.2.  Băieţilor le sunt interzise: purtarea cerceilor, a brăţărilor,  a inelelor, etc.  

2.3. Părul fetelor va fi nevopsit, fără şuviţe colorate şi prins, dacă este foarte lung. Ochii, faţa şi buzele 

vor fi nemachiate, unghiile vor fi de lungime medie şi nevopsite.  

2.4. Profesorul/ învăţătorul care în timpul orelor constată la un elev o ţinută vestimentarǎ neconformă cu 

prevederile actualului regulament va informa dirigintele care va  înştiinţa familia elevului şi va lua 

măsurile disciplinare ce se impun. Informarea va fi consemnatǎ în procesul verbal încheiat la întâlnirea cu 

pǎrintele. 

OBLIGAȚIILE ELEVILOR 

3.1. Obligaţiile elevilor  în şcoală 

1. Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat, dovedind astfel respect pentru 

sine, pentru colegii de clasa si pentru numele şcolii în care învaţă. 



2.  Elevii nu au voie să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în 

comportament sau atitudini ostentative şi provocatoare faţă de colegi şi faţă de personalul din învăţământ. 

3. Elevii care au activitǎţi de la ora 11:45 (pregatiri pentru performanţǎ, participare la 

proiecte educationale, etc), vor intra în şcoală şi în sala de clasă numai însoţiţi de  cadrul didactic. Acesta 

îi va prelua din curtea școlii. 

4. Le este interzis elevilor sǎ intre în altǎ sala de curs decât cea destinatǎ clasei din 

care fac parte 

5. Este interzis oricărui elev să aducă persoane străine în clasă, în şcoală sau în curtea 

şcolii.  

6. Se interzic cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice şi de droguri/alte 

substanțe halucinogene în şcoala sau în curtea şcolii. 

7. Elevii nu au voie să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care prin conţinutul lor 

cultivă violenţa şi intoleranţa. 

8. Se interzice introducerea în şcoală a materialelor vizuale - auditive cu caracter 

obscen şi imoral, precum şi a cărţilor de joc. 

9. Se interzice cu desăvârşire părăsirea curţii şcolii în timpul pauzelor. 

10. Dacă în timpul pauzelor vremea este nefavorabilă, elevii stau pe holurile şcolii, 

protejând pereţii acestora şi materialele expuse. 

11.  Elevii nu au voie să alerge, sǎ se împingǎ sau sǎ ţipe pe holuri sau în sala de clasǎ. 

12. Când se sună de intrare, intrӑ în şcoală şi în clasǎ sub supravegherea gardianului / 

profesorului de serviciu. 

13. Imediat ce sună de intrare, fiecare elev intră în clasă, îşi ocupă locul în bancă şi se 

pregăteşte în linişte pentru lectie . 

14. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte învăţătorului/ 

profesorului, pentru consemnarea notelor. 

15. Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la 

sfârşitul anului şcolar. În cazul distrugerii/ deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii îl 

înlocuiesc cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei şi anului de studiu.   

16. Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educatie fizică, pentru a le fi 

atribuite sarcini organizatorice. 

15. Elevii de ginmnaziu care nu participă la orele de religie se vor prezenta la 

biblioteca şcolii (în limita numӑrului de locuri) unde, sub supravegherea doamnei biblitecar, vor desfăşura 

alte activităţi (lectură, desen, etc) sau vor face temele la alte discipline din acea zi. Dacă  orele de religie 

sunt la începutul/sfârşitul programului, elevii vor veni/pleca la/de la şcoală cu o ora mai târziu/devreme 

faţă de programul zilei, numai la solicitarea scrisă a părintelui.  

16. Este interzisă folosirea de către elevi a toaletelor destinate profesorilor. 



17. Este interzis jocul cu mingea în şcoală, în afara orelor de educaţie fizică. 

18. Se interzice elevilor să intre sau să rămână în şcoală atunci când nu au activităţi 

organizate de cadrele didactice. 

19. Se interzice părăsirea şcolii în timpul orelor de curs. Dacă, în cazuri excepţionale 

(participarea la o competiţie organizată de şcoală, etc.), elevul trebuie să părăsească şcoala, este obligat să 

solicite permisiunea profesorului/ a învăţătorului care predă la ora respectivă, dirigintelui sau directorului. 

Acesta îl poate învoi pe propria răspundere, dar va consemna absenţa în catalog. Profesorul-diriginte/ 

învăţătorul va motiva absenţa numai după ce va lua legătura cu familia elevului. Ieșirea din scoala se face 

pe baza biletului de învoiere. 

20. În situaţii excepţionale (de întârziere sau de lipsă a profesorului de la oră), elevii 

rămân în clasă sub conducerea şefului clasei şi desfăşoară, în perfectă ordine şi linişte, activităţi de muncă 

independentă, pentru a nu deranja celelalte clase. 

21. Dacă o clasă părăseşte şcoala înaintea terminării programului fără aprobarea 

conducerii şcolii, toţi elevii clasei primesc absenţă nemotivată la ora la care au lipsit. Se informeaza 

dirigintele printr-un raport scris întocmit de profesorul de la a cărui oră au plecat.  . 

22. Este interzis elevilor: 

 să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole; 

 să deterioreze bunuri din patrimoniul şcolii; 

 sǎ blocheze cǎile de acces în spaţiile de învǎţǎmânt (sǎ nu stagneze în faţa uşilor şi pe scǎri, sǎ nu 

împiedice intrarea colegilor în sala de clasǎ prin blocarea uşii)  

 Elevii care distrug baza materială a şcolii vor fi sancţionaţi disciplinar şi sunt obligaţi să 

înlocuiască obiectele distruse în maxim 48 de ore. 

OBLIGAȚIILE ELEVILOR ÎN TIMPUL ORELOR 

1. Imediat ce s-a sunat de intrare, elevul va pune rechizitele pe bancă şi telefonul pe catedrǎ, în locul 

special amenajat, respectând condițiile stabilite în ședința cu pӑrinții de la începutul anului școlar.  

2. Se interzice utilizarea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor; 

prin exceptie de la aceasta prevedere, este permisa utilizarea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs, 

numai cu acordul cadrului didactic, in situatia folosirii lor în procesul educativ sau în situații de urgență. 

Este interzisa fotografierea sau filmarea în incinta școlii, fără acordul conducerii unității de învaățământ. 

3. Şoptitul este cu desăvârşire interzis. Elevii care şoptesc vor fi notati cu nota 1. Aceeaşi sancțiune se 

aplică şi elevilor care copiază la lucrările scrise. 

4. Elevii care perturbă procesul de învăţământ prin vociferări, injurii sau desfǎşoarǎ alte activităţi diferite 

de cele instructiv-educative, vor fi sancţionaţi conform regulamentului şcolar şi sunt obligaţi să dea notă 

explicativă profesorului, dirigintelui şi conducerii şcolii. Pǎrinţii vor fi informaţi de cǎtre diriginte şi vor 

semna de luare la cunoştinţǎ a sancţiunii primite.   

5. Se interzice cu desăvârşire mestecatul gumei în incinta școlii, în pauze și în timpul orelor. 



6. Nu se aruncă niciun fel de obiect pe geamuri, nu se lasă murdărie în bănci. 

12. Se interzice tuturor elevilor să se apropie, să manipuleze sau să folosească instalaţiile electrice, 

aparate şi materiale de laborator, instalaţii de  apă, aparatură sportivă, în absenţa cadrelor didactice. 

OBLIGAŢIILE ELEVILOR ÎN TIMPUL RECREAŢIILOR 

1. Pe timp frumos, elevii pot ieşi în pauze în curtea şcolii.  

2. Pe holuri nu se aleargă, nu se ţipă şi nu se fluieră, nu se aruncă resturi de 

mâncare sau de hârtie, nu se murdǎresc pereţii. 

3. Elevul este obligat să păstreze curăţenia clasei, a curţii, a holurilor, a grupurilor 

sanitare. Este interzis să se scrie pe bănci, pe uşi, pe mobilierul unității. 

4. Se interzice introducerea zăpezii în interiorul şcolii, aruncarea cu bulgări  sau 

cu petarde. 

5. Este interzisă folosirea în joacă a obiectelor ascuţite, casabile, foarte grele care 

pot cauza accidente sau a tipurilor de jocuri care pot fi periculoase. 

6. Elevii nu trebuie sӑ aibӑ un comportament lipsit de respect fațӑ de personalul 

didactic si nedidactic al școlii. 

7. Nu trebuie sӑ se manifeste un comportament violent verbal, psihic sau fizic 

între elevi. 

8. Nu este permisӑ intrarea elevilor în alte sӑli de clasa decât cele în care își 

desfӑșoarӑ activitatea. 

9. Nu este permisa folosirea altor bai decat a celor de la etajul în care au sala de 

curs. 

 

RESPONSABILITĂŢI 

a)  Elevii de serviciu în clasă 
1. Zilnic, elevii efectuează serviciul pe clasă, în baza unui grafic întocmit de profesorul diriginte. 

2. Elevii de serviciu pe clasă, la începutul programului, verificǎ starea obiectelor din dotarea sǎlii de clasǎ 

şi face eventualele retuşuri.  În cazul constatǎrii unor deteriorǎri a acestora, anunţǎ dirigintele/ profesorul 

de serviciu. 

La sfârşitul cursurilor, rǎmân până la plecarea ultimului coleg din sală, verifică starea clasei. Dacǎ 

vreun coleg a uitat vreun obiect în banca îl pune în dulapul clasei.    

3. Elevii de serviciu urmăresc prezenţa elevilor pe întreaga durată a cursurilor şi comunică profesorilor, la 

începutul fiecărei ore, lista elevilor absenţi. 

4. Asigură creta şi buretele sau marker pentru tablă, întreţin curăţenia tablei. 



5. Veghează la păstrarea curăţeniei în clasă, atrag atenţia elevilor să nu arunce hârtii, guma de mestecat 

sau resturi alimentare pe pardoseală şi să folosească pentru acestea coşul de gunoi. 

6. Aerisesc clasa pe durata pauzelor. 

7. Verifică împreună cu şeful clasei dacă uşa clasei a fost încuiată atunci când elevii se deplasează în 

laboratoare, cabinete sau la sala de sport. De asemenea, verifică dacă s-a păstrat integritatea tuturor 

bunurilor şi sesizează imediat dirigintelui sau conducerii şcolii neregulile constatate. 

b)  Şeful clasei 

Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul fiecărei clase, păstrarea integrităţii 

bunurilor din dotare şi realizarea legăturii dintre colectivul de elevi şi diriginte, profesor sau conducerea 

unităţii şcolare, se instituie funcţia de şef al clasei şi cea de locţiitor al şefului de clasă. 

   Şeful clasei este propus de elevi și votat democratic și apoi este numit de dirigintele clasei. Trebuie sa 

fie un  elev cu un comportament exemplar, cu o situaţie bună la învăţătură, cu spirit civic și care sa 

comunice foarte bine atât cu profesorii clasei cât și cu toti colegii. În absenţa şefului clasei, dirigintele 

numeşte operativ un înlocuitor al acestuia. 

Atribuţiile şefului clasei sunt: 

1. Veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului din clasă; 

2. Atrage atenţia elevilor care au un comportament necuviincios faţa de colegi, deteriorează bunurile din 

sala de clasă şi aduce la cunoştinţa dirigintelui aceste abateri; 

3.  Controlează la începutul programului zilnic starea bunurilor care aparţin clasei şi sesizează, 

administratorului sau conducerii şcolii neregulile constatate împreunǎ cu elevul de serviciu; 

4.  Informează profesorii clasei, dirigintele sau conducerea şcolii despre doleanţele, propunerile, 

iniţiativele sau nemulţumirile colectivului de elevi precum şi situaţiile de abateri disciplinare efectuate de 

cǎtre colegi; 

5. Coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă; 

 

RECOMPENSE ACORDATE ELEVILOR 

 

Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportare 

exemplară pot primi următoarele recompense:  

     a) evidenţiere, de către profesor/ director, 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 sau recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori;  



e) premii, diplome, medalii;  

f) premiul de onoare al unităţii de învăţământ. 

SANCŢIUNI APLICABILE ELEVILOR 

    Elevii care săvârşesc fapte ce contravin regulamentului şcolar, vor fi sancţionaţi la propunerea 

consiliului clasei format din cadrele didactice care predau la clasa, comisiei de disciplină din şcoală, daca 

faptele s-au petrecut in perimetrul şcolii sau în cadrul activităților extraşcolare organizate de şcoalǎ, după 

cum urmează: 

a) Observaţia individuală  

Constă în atenționarea elevului asupra comportamentului nepotrivit, prin încǎlcarea regulamentelor în 

vigoare şi a normelorde comportament acceptate. Trebuie însoţitǎ de consilierea acestuia, urmǎrindu-se 

remedierea comportamentului. 

Se aplică elevilor de către diriginţi/ învăţători sau director şi se consemnează în caietul dirigintelui. 

Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare. 

b) Mustrarea scrisă. 

Constǎ în atenţionarea elevului în scris, de cǎtre profesorul pentru învǎţǎmântul primar sau diriginte, cu 

menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea. Este propusǎ consiliului clasei de cǎtre cadrul 

didactic la ora cǎruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare.  

Sancţiunea se consemnează în registrul de procese verbale al consiliului clasei  şi prezentat consiliului 

profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar. 

Documentul scris va fi înmânat părinţilor/ tutorilor legali sub semnătură., personal sau, în situaţia în care 

acest lucru nu este posibil, prin poştǎ, cu confirmare de primire.    

Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. 

Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare/diminuarea calificativului.  

c) Retragerea temporară sau definitivă a bursei (unde este cazul) 

Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, la propunerea consiliului clasei,  prin 

hotǎrârea  consiliul profesoral.  

Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobatǎ de consiliul profesoral. 

d) Mutarea disciplinară într-o altă clasă paralelǎ, în aceeaşi unitate de învǎţǎmânt 

Se consemneazǎ într-un document ce se  înmâneazǎ de către diriginte/ învăţător, părintelui/ tutorelui legal. 

     Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi  în registrul 

matricol. Se menţioneazǎ în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.  



  Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare şi se valideazǎ de consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei.  

e) Scăderea notei la purtare cu un punct pentru fiecare 10 absenţe nemotivate sau la 10% absenţe 

nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină.  

Elevii care încalcă regulamentele, normele şi instrucţiunile în vigoare, vor fi sancţionaţi în funcţie 

de gravitatea faptelor săvârşite, după cum urmează: 
SANCŢIUNI ELEVI – în acord cu OMENCS nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevului 

ABATERI SANCŢIUNE/MĂSURI PENTRU 

PRIMA ABATERE 

SANCŢIUNE/MĂSURI PENTRU 

ABATERE REPETATĂ 

Absenţe nemotivate •consemnarea in catalog  

•pentru toţi elevii din învăţământul 

preuniversitar, la fiecare 10 absenţe 

nejustificate pe semestru:10 absenţe 

nejustificate pe primul semestru sau la 

10% din numărul de ore pe semestru la o 

disciplină sau modul, va fi scăzută nota 

la purtare cu câte un punct 

 

•consemnarea in catalog  

•pentru toţi elevii din învăţământul 

preuniversitar, la fiecare 10 absenţe 

nejustificate pe primul semestru din 

totalul orelor de studiu sau la 10%/  

absenţe nejustificate din numărul de ore 

pe semestru la o disciplină, va fi scăzută 

nota la purtare cu câte un punct 

Întârzierea la oră • observaţie individuală • absenţă nemotivată 

Deteriorarea sau distrugerea bunurilor 

unităţii de învăţământ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•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 

•discuţie elev-părinte-diriginte 

 

• 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 

•discuie elev-părinte-diriginte-director 

Distrugerea intenţionată a bunurilor 

şcolii 

•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  

În cazul refuzului de a plati amenda 

,sancţiunea se înlocuieşte cu scăderea 

notei la purtare cu 1 punct 

•discuţie elev-părinte-diriginte-director 

• mustrare scrisă 

 

•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 

•discuţie elev-părinte-diriginte-director 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

 

Distrugerea şi deteriorarea manualelor 

şcolare primite gratuit 

•înlocuirea manualului deteriorat cu un 

exemplar nou, corespunzător disciplinei, 

anului de studiu şi tipului de manual 

deteriorat. În caz contrar, elevii vor 

achita contravaloarea manualelor 

respective 

•înlocuirea manualului deteriorat cu un 

exemplar nou, corespunzător disciplinei, 

anului de studiu şi tipului de manual 

deteriorat. În caz contrar, elevii vor 

achita contravaloarea manualelor 

respective 

•observaţie individuală 

Ţinută vestimentară indecentă •observaţie individuală 

 

• mustrare scrisă 

Distrugerea, modificarea sau • mustrare scrisă însoţită de scăderea • mustrare scrisă însoţită de scăderea 



completarea documentelor şcolare, 

precum cataloage, foi matricole, carnete 

de elev şi orice alte documente din 

aceeaşi categorie 

notei la purtare 

• sesizarea Comisiei de disciplină 

notei la purtare 

• sesizarea Comisiei de disciplină 

Lipsa de respect faţă de personalul 

didactic, auxiliar şi nedidactic al unităţii 

de învăţământ (să aibă comportamente 

jignitoare, indecente, de intimidare, de 

discriminare, şi să manifeste violenţă în 

limbaj şi în comportament) 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

• discuţie elev-părinte-diriginte 

• anunţarea Poliţiei de proximitate 

• consiliere 

 

 

• sesizarea Comisiei de disciplină 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare sub 7 

• anunţarea Poliţiei de proximitate 

• discuţie elev-părinte-diriginte 

• consiliere 

 

Manifestarea violenţei în limbaj şi în 

comportament faţă de colegi  

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte-

director 

•anunţarea Poliţiei de proximitate  

• consiliere 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare sub 7 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte-

director 

•anunţarea Poliţiei de proximitate  

• consiliere 

 

Comportamente şi atitudini ostentative şi 

provocatoare 

• observaţia individuală 

• consiliere 

 

•mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

• consiliere 

 

Implicarea în conflicte verbale •observaţie individuală 

•discuţii cu elev-diriginte 

• consiliere 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte-

director 

• consiliere 

Furturile de la colegi sau din patrimoniul 

şcolii 

• recuperarea daunelor 

• mustrare scrisă 

• recuperarea daunelor 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

 

OBS. - Şcoala nu îşi asumă răspunderea pentru dispariţia bunurilor sau a banilor 

elevilor 

Deţinerea sau consumul de droguri, 

substanţe etnobotanice 

•informarea  autorităţilor 

• consiliere 

•mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

 

•informarea autorităţilor 

• consiliere 

•mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare sub 7 

 

Fumatul în perimetrul unităţii de 

învăţământ 

•observaţie individuală 

• consiliere 

 

 

• sesizarea Comisiei de disciplină 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

• consiliere 

 

Deranjarea orei de curs •observaţie individuală 

•discuţii cu elevul 

 

 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii elev-părinte-diriginte 

Introducerea şi/sau folosinţa în 

perimetrul unităţii de învăţământ a 

oricărui tip 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 

• sesizarea Comisiei de disciplină 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•informarea autorităţilor 

•discuţii elev-părinte-diriginte 

• consiliere 

 

 

 

 

• sesizarea Comisiei de disciplină 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•informarea autorităţilor 

•discuţii elev-părinte-diriginte 

• consiliere 

 



Utilizarea telefoanelor mobile sau a altor 

mijloace audio-video în timpul orelor de 

curs fără acordul cadrului didactic; 

fotografiat, filmat  

• observaţie individuală 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte 

 

 

Înregistrarea orei/evenimentelor 

petrecute în spaţiul unităţii de 

învăţământ ( cu telefonul mobil sau cu 

alte mijloace audio-vizuale) si difuzarea 

ei fără acordul cadrului 

didactic/persoanei în cauză 

•mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte-

director 

 

 

Difuzarea materialului înregistratpe internet sau în alte medii constituie circumstanţe agravante 

Lansarea de anunţuri false cu privire la 

amplasarea unor materiale explozive în 

incinta şi perimetrul scolii 

•mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte-

director 

•sesizarea Poliţiei de proximitate 

•consiliere 

 

•mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte-

director 

•sesizarea Poliţiei de proximitate 

•consiliere 

 

Părăsirea perimetrului unităţii de 

învăţământ în timpul programului şcolar 

•consemnarea absenţelor nemotivate 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte 

•consemnarea absenţelor nemotivate 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte-

director 

 

Staţionarea fără motive în curtea şcolii 

sau pe coridor după ce se sună de intrare 

la orele de curs 

•observaţie individuală •mustrare scrisă  

•discuţii cu elev-diriginte-părinte 

Nepǎstrarea curǎţeniei în sălile de clasǎ, 

laboratoare, cabinete 

•observaţie individuală •observaţie individuală 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte 

Postarea fără acordul direcţiunii în 

spaţiul şcolii de afişe, înscrisuri, 

manifeste cu conţinutul denigrator care 

afectează imaginea şcolii, a unui cadru 

didactic, coleg 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte-

director 

•sesizarea Poliţiei de proximitate 

 

Organizarea şi participarea la acţiuni de 

protest care afectează desfăşurarea 

activităţii de învăţământ sau care 

afectează frecvenţa la cursuri a elevilor, 

precum şi blocarea căilor de acces în 

spaţiile de învăţământ 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte-

director 

•sesizarea Poliţiei de proximitate 

 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte-

director 

•sesizarea Poliţiei de proximitate 

 

 

Notă: Informarea părinţilor este obligatorie în oricare situaţie menţionată anterior 

          Obligaţia de informare a familiei revine dirigintelui 

 

4. 3. Anularea sancţiunii 

Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la punctele b,c,d dă dovadă de un comportament 

ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală sau pânǎ la încheierea semestrului/ anului 

şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula. 

      Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea. 

 


