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Nr. 1873/ 19.09.2018

ANEXA nr. 2
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
LICEUL TEORETIC ,,TRAIAN’’

SANCȚIUNI CE POT FI APLICATE ELEVILOR
CARE SĂVÂRȘESC FAPTE PRIN CARE SE ÎNCALCĂ DISPOZIȚIILE LEGALE ÎN VIGOARE
NR.
CRT.

ABATEREA

SANCȚIUNEA PENTRU
PRIMA ABATERE

SANCȚIUNEA PENTRU
ABATERE REPETATĂ

1.

Nerespectarea unei ținute
decente în școală.

Vor desfășura activități în
folosul școlii

De la a treia abatere, scăderea notei la purtare, de fiecare dată, cu 1
punct.

2.

Întârziere la ore.

Observație

Absență în catalog.

3.

Absență nemotivată la oră.

Absență în catalog.

 La fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de
studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru
la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct
( art.54 din ROFUIP/31.08.2016).
 Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul
diriginte, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite
discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură
disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către
acesta şi de director. Acesta se înmânează elevului şi, sub semnătură,
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. Sancţiunea se
consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi
se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau
de an şcolar. Preavizul de exmatriculare, însoţit de scăderea notei la
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purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului
clasei.
 Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în
aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică
elevilor din ciclul superior al liceului pentru un număr de cel puţin 40
de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30%
din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe
un an şcolar. Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea
exmatriculării se poate aplica numai dacă, anterior, a fost aplicată
sancţiunea preavizului de exmatriculare. Sancţiunea se consemnează în
registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul
clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în
consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.
4.

Copiat

Nota 1 (unu) la lucrarea/testul,
la disciplina respectivă.

5.

Furtul din avutul școlii sau
de la colegi.

Restituirea obiectului furat sau
plata contravalorii acestuia,
convocarea părinților, scăderea
notei la purtare.

6.

Să deterioreze bunurile din
patrimoniul unităţii de
învăţământ sau a manualelor
primite gratuit :

 Convocarea părtinților.
 Părinții elevii răspunzători de
deteriorarea bunurilor unităţii de
învăţământ vor plăti toate
- să rupă, să mâzgălească, să lucrările necesare reparaţiilor
stropească cu apă mobilierul sau vor suporta toate cheltuielile
şi parchetul;
pentru înlocuirea bunurilor
- să distrugă uşile,
deteriorate, într-o perioadă de
ferestrele şi accesoriile lor;
maxim 2 săptămâni de la
- să arunce sau să lipească constatarea faptelor. În cazul în
guma de mestecat consumată care vinovatul nu se cunoaște,
răspunderea materială devine
pe parchet, mobilier, pereţi

Nota 1(unu) la fiecare tentativă de copiat.
- Informarea părinților și a organelor de poliție cu privire la abaterea
săvârșită.
- Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de
învăţământ se aplică elevilor din ciclul superior al liceului, pentru
abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul
profesoral (art.52(1) din ROFUIP/2016).
 Convocarea părinților.
 Evaluarea daunelor și plata tuturor lucrărilor necesare reparațiilor
sau plata cheltuielilor pentru înlocuirea bunurilor deteriorate, într-o
perioadă de maxim 2 săptămâni de la constatarea faptelor .
 Scăderea notei la purtare cu 3(trei) puncte.
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sau alte spații.

colectivă, a clasei/claselor.
 Atenționarea profesorului
diriginte.

7.

Pierderea manualelor primite
gratuit.

 Înlocuirea manualului pierdut
cu unul nou de la aceeași
editură și același autor (același
an de editare), cumpărat de la
librărie. Atenționarea
profesorului diriginte.

8.

Aducerea în unitatea școlară
și difuzarea unor materiale,
care prin conținutul lor
atentează la independența,
suveranitatea și integritatea
națională a țării, care cultivă
violența și intoleranța.
Introducerea și consumul de
băuturi alcoolice.
Participarea la jocuri de
noroc.

 Convocarea părinților.
 Mustrare scrisă.
 Scăderea notei la purtare cu
4 puncte.
 Informarea IS2 și ISMB.
 Informarea agentului de
proximitate Dan Cosmin, Circa
6 Poliție.

9.

Organizarea și participarea la  Convocarea părinților.
acțiuni de protest care
 Scăderea notei la purtare cu 4
afectează desfășurarea
puncte.
activității de învățământ sau
care afectează frecvența la
cursuri a elevilor, precum și
blocarea căilor de acces în
spațiile de învățământ.

10.

Fumatul în școală.

 Se anunță telefonic părintele.
 Abaterea este însoțită de
scăderea notei la purtare cu un
punct.

 Informarea IS2 și ISMB.
 Sesizarea Secției 6 Poliție.
 Mutare disciplinară în altă unitate școlară pentru elevii din ciclul
inferior și
 Exmatricularea din unitatea școlară pentru elevii din ciclul superior.

 Convocarea părinților.
 Scăderea notei la purtare cu 6 puncte.

 Convocarea părinților.
 Informarea agentului de proximitate Tuță Emilian, aplicarea
amenzilor conform normelor legislative.
 Abaterea este însoțită de scăderea notei la purtare în funcție de
frecvența abaterii.
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11.

Introducerea/ folosirea în
școală sau în perimetrul
școlii a oricărui tip de armă
alba, material pornografic
substanțe interzise sau
obiecte care prin acțiunea lor
pot afecta integritatea fizică
și psihică a elevilor sau
personalului școlii.

 Informarea IS2 și ISMB
 Convocarea părinților.
 Mutare disciplinară în altă
unitate școlară pentru elevii din
ciclul inferior și exmatricularea
din unitatea școlară pentru
elevii din ciclul superior.
 Anunțarea organelor de
poliție.

12.

Aruncarea obiectelor pe
fereastră.

 Informarea telefonică a
părinților.
 Observație individuală.

13.

Utilizarea în școală, în ora de
curs, a camerelor audiovideo incluse în telefoanele
mobile fără acordul
profesorului.

 Informarea telefonică a
părinților.
 Abaterea este însoțită de
scăderea notei la purtare cu 1
punct.

14.

Lansarea de anunțuri false cu  Informarea IS2 și ISMB
privire la amplasarea unor
 Convocarea părinților.
material explosive în incinta  Anunțarea organelor de
și/sau perimetrul unității
poliție.
școlare.
 Mutare disciplinară în altă
unitate școlară pentru elevii din
ciclul inferior și exmatricularea
din unitatea școlară pentru
elevii din ciclul superior.

15.

Folosirea limbajului și a
gesturilor vulgare. Folosirea
unor însemne sau

 Convocarea părinților.
 Observație individuală.

 Convocarea părinților.
 Abaterea este însoțită de scăderea notei la purtare cu 2 puncte
 Convocarea părinților.
 Abaterea este însoțită de scăderea notei la purtare cu 2- 3 puncte.

 Convocarea părinților.
 Abaterea este însoțită de scăderea notei la purtare cu 1- 2 puncte.
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îmbrăcăminte neadecvate
vârstei, caracteristică
grupurilor rock, sataniste,
etc.
16.

Perturbarea/ deranjarea orei
de curs.

17.

Modificări în catalog.

18.

 Informarea telefonică a
părinților.
 Observație individuală.
 Ore de consiliere
psihopedagocice.

 Convocarea părinților la școală.
 Abaterea este însoțită de scăderea notei la purtare cu 1- 2 puncte.
 Avertisment de mutare disciplinară pentru elevii din ciclul inferior și
preaviz de exmatriculare pentru elevii din ciclul superiopr.
 Mutare disciplinară în altă unitate școlară pentru elevii din ciclul
inferior și exmatricularea din unitatea școlară pentru elevii din ciclul
superior.

 Convocarea părinților la
 Scăderea notei la purtare la 4 (patru).
școală.
 Mustrare scrisă și scăderea
notei la purtare cu 4-5 puncte.
 Sancționarea cadrului
didactic în ora căruia s-a produs
intervenția în catalog.
 Informarea IS2, ISMB.
Sa aduca jigniri si sa
 Convocarea părinților la
manifeste agresivitate in
școală.
limbaj si in comportament
 Scădertea notei la purtare cu
față de personalul unitatii
5- 8 puncte în funcție de
de invatamant (personalul
gravitatea faptei.
 Anunțarea organelor de
didactic, personalul
poliție.
nedidactic și personalul
 Mutare disciplinară în altă
didactic auxiliar).
unitate școlară pentru elevii
din ciclul inferior și
exmatricularea din unitatea
școlară pentru elevii din ciclul
superior.
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19.

20.

 Informarea IS2, ISMB.
Introducerea persoanelor
 Convocarea părinților la
stăine în unitatea școlară fără
școală.
acordul conducerii școlii.
 Anunțarea organelor de poliție
 Scădertea notei la purtare cu
5- 6 puncte în funcție de
gravitatea faptei.
 Informarea IS2, ISMB.
 Convocarea părinților la
școală.
Sa aduca jigniri si sa  Anunțarea organelor de poliție
manifeste agresivitate in  Analiza cazului în Comisia de
limbaj si in comportament disciplină a unității școlare.
 Scăderea notei la purtare în
fata de colegi.
funcție de recomandările
Comisiei de disciplină
Săvârșirea faptelor de
violență asupra colegilor.

- Mutare disciplinară în altă unitate școlară pentru elevii din ciclul
inferior și exmatricularea din unitatea școlară pentru elevii din ciclul
superior.

Mutare disciplinară în altă unitate școlară pentru elevii din ciclul
inferior și exmatricularea din unitatea școlară pentru elevii din ciclul
superior.

DIRECTOR,
Prof. Lidia ANGELESCU
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