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Lista sancţiunilor care se aplică elevilor care încalcă prevederile din Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar şi   

Regulamentul de ordine interioară. 
 

 

Nr. 

Crt. 
ABATEREA 

Stabilita conform ROI 

SANCŢIUNEA 

Aplicata conform ROFUIP 

5115\14.12.2014 

1.  
Absenţe nemotivate 

Art.23, Art.25 

10 absenţe 

sau 10% absente 

nejustificate din nr. 

de ore pe semnestru 

la o disciplina 

Scăderea notei la purtare cu 1 punct 

Art.161 

20 absenţe 

sau 

15% din totalul 

orelor la o 

disciplina, 

cumulate pe an 

scolar 

Preaviz de exmatriculare (aplicata 

doar la clasele XI-XII)    

Art.154 

 

40 absenţe 

sau 30% din totalul 

orelor la o 

disciplina de studiu, 

cumulate pe an 

scolar 

Exmatriculare cu drept de 

reînscriere in alta unitate de 

invatamant in acelasi an de studiu 

(aplicata doar la clasele XI-XII) 

Art.157-al.2 

 

2.  
Ţinută necorespunzătoare 

Art.29 

Observaţia Art.148 

Avertismentul Art.149 

Mustrarea scrisa Art.150 

Retragerea temporara sau definitiva 

a bursei de merit\bani de liceu 

Art.151 

3.  
Lipsa semnelor distinctive ale instituţiei 

Art.22 

Observaţia Art.148 

Avertismentul Art.149 

Mustrarea scrisa Art.150 

 

4.  

Violenţă verbală sau psihologică manifestată 

atât faţă de elevi cât şi faţă de profesori 
 ( precizat în cauză – ton ridicat-1p, atitudine violentă, 

jignire-2p, ameninţare, înjurături-3p) 

Art.30, Art.31-al.1 

 Avertismentul Art.149 

Mustrarea scrisa Art.150 

Retragerea temporara sau definitiva 

a bursei de merit\bani de liceu 

Art.151 

Eliminare 3-5 zile Art.152 

Preaviz de exmatriculare Art.154 
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Exmatriculare Art.155-159 

5.  
Violenţă fizică 

Art.31-al.2 

Avertismentul Art.149 

Mustrarea scrisa Art.150 

Retragerea temporara sau definitiva 

a bursei de merit\bani de liceu 

Art.151 

Eliminare 3-5 zile Art.152 

Preaviz de exmatriculare Art.154 

Exmatriculare Art.155-159 

6.  
Deţinere şi/sau consum de alcool, droguri în 

incinta sau împrejurimile şcolii 

Art.30-al.3, Art.36 

 Mustrarea scrisa Art.150 

Retragerea temporara sau definitiva 

a bursei de merit\bani de liceu 

Art.151  

Eliminare 3-5 zile Art.152 

Preaviz de exmatriculare Art.154 

Exmatriculare Art.155-159 

7.  
Consum de tutun în incinta sau împrejurimile 

şcolii 

Art.36 

Mustrarea scrisa Art.150 

Eliminare 3-5 zile Art.152 

 

8.  

 

Neîndeplinirea sarcinilor de elev de serviciu în 

clasă sau şcoală 

Art.44, Art.45 

 

 

Avertismentul Art.149 

Mustrarea scrisa Art.150 

Retragerea temporara sau definitiva 

a bursei de merit\bani de liceu 

Art.151 

9.  

 

Distrugere, falsificare documente şcolare ( 

catalog, scutiri, carnet de note, etc)   

Art.26, Art.30-al.3 

Mustrarea scrisa Art.150 

Retragerea temporara sau definitiva 

a bursei de merit\bani de liceu 

Art.151 

Eliminare 3-5 zile Art.152 

Preaviz de exmatriculare Art.154                  

Exmatriculare Art.155-159 

10.  
Furtul din avutul şcolii sau proprietate 

individuală 

Art.30-al.3, Art.39 

Mustrarea scrisa Art.150 

Retragerea temporara sau definitiva 

a bursei de merit\bani de liceu 

Art.151  

Eliminare 3-5 zile Art.152 

Preaviz de exmatriculare Art.154 

Exmatriculare Art.155-159 

11.  
Distrugerea bunurilor materiale din dotarea 

şcolii 

Art.33, Art.34 

Mustrarea scrisa Art.150 

Retragerea temporara sau definitiva 

a bursei de merit\bani de liceu 

Art.151 

Eliminare 3-5 zile Art.152 

 

12.  

Difuzarea materiale antinaţionale, obscene sau 

care încurajează consumul de droguri, alcool, 

tutun  

Art.27, Art.28,  

Mustrarea scrisa Art.150 

Retragerea temporara sau definitiva 

a bursei de merit\bani de liceu 

Art.151 

Eliminare 3-5 zile Art.152 

 



13.  

Nu păstrează curăţenia în sălile de clasă, 

laboratoare, sala şi terenuri de sport, curtea 

şcolii şi împrejurimile acesteia 

Art.32 

 

Avertismentul Art.149 

Mustrarea scrisa Art.150 

Retragerea temporara sau definitiva 

a bursei de merit\bani de liceu 

Art.151 

Eliminare 3-5 zile Art.152 

 

14.  

Utilizarea sau introducere în şcoală sau în 

împrejurimile acesteia a sprayurilor 

paralizante, armelor, petardelor, etc 

Art.37 

Eliminare 3-5 zile Art.152 

Mutarea disciplinara in alta unitate 

de invatamant Art.153 

Preaviz de exmatriculare Art.154 

Exmatriculare Art.155-159 

15.  

Utilizarea telefoanelor mobile, aparatelor audio, 

camerelor digitale, camere video, căşti, laptop 

în incinta şcolii, cu scopul de a înregistra sau 

filma neautorizat. 

Postarea pozelor şi filmărilor făcute în incinta 

şcolii pe reţelele de socializare. 

Art.31-al.2, Art.38 

  

Eliminare 3-5 zile Art.152 

Mutarea disciplinara in alta unitate 

de invatamant 

Preaviz de exmatriculare Art.154 

Exmatriculare Art.155-159 

16.  

Lipsa de reverenţă faţă de  personalul şcolii 

Comportament neadecvat în timpul orelor 

şi/sau al pauzelor 

Părăsirea sălii de clasă în timpul orelor 

Art.31-al.1 

Avertismentul Art.149 

Mustrarea scrisa Art.150 

Eliminare 3-5 zile Art.152 

 

17.  
Aruncarea de obiecte pe fereastră 

Art.32 

Mustrarea scrisa Art.150 

Eliminare 3-5 zile Art.152 

 

18.  
Părăsirea incintei liceului în orele de curs sau în 

pauze 

Art.35 

Avertismentul Art.149 

  

Mustrarea scrisa Art.150 

Retragerea temporara sau definitiva 

a bursei de merit\bani de liceu 

Art.151  

Eliminare 3-5 zile Art.152 

 

19.  
Comportament inadecvat în afara şcolii 

Art.20, Art.21  

Avertismentul Art.149 

Mustrarea scrisa Art.150 

Retragerea temporara sau definitiva 

a bursei de merit\bani de liceu 

Art.151 

Eliminare 3-5 zile Art.152 

 

20.  
Frecventarea barulilor\cafenelelor in timpul 

orelor de curs 

Art.54 

Avertismentul Art.149 

Mustrarea scrisa Art.150 

Retragerea temporara sau definitiva 

a bursei de merit\bani de liceu 

Art.151 

Eliminare 3-5 zile Art.152 

 

 



Notă: 1. Toate sanctiunile aplicate, cu exceptia observatiei si avertismentului, sunt insotite de 

scăderea notei la purtare în semestrul în care a fost aplicată sancţiunea, cu 1 pana la 5 puncte, in 

functie de gravitatea faptei, prin hotararea consiliului profesorilor clasei\ consiliului 

profesoral\consiliului de administatie (dupa caz).Art.147-159 

          2. Pentru fiecare abatere disciplinară se aplică elevilor o singură sanctiune. 

          3. Orice sancţiune poate fi contestată, în afară de exmatriculare din toate unităţile de 

învăţământ, în scris de către părinte, tutore, susţinător legal sau elev major în termen de 5 zile de 

la comunicarea sancţiunii, adresându-se consiliului de administraţie. Art.163 

           4. Toate sanctiunile vor fi consemnate in catalog, dupa ce au fost stabilite in consiliul 

profesorilor clasei\ consiliul profesoral\consiliul de administatie (dupa caz), comunicate 

elevului\elevilor implicati precum si parintilor\tutorilor acestora si raspunsului eventualelor 

contestatii asupra aplicarii acelor sanctiuni. Art.147-159 

           5. Mustrarea scrisa, retragerea bursei  sau eliminarea , pot fi ridicate la final de 

semestru\an scolar, daca elevul dovedeste un comportament ireprosabil, de autoritatea care a 

aplicat sanctiunea. Art.160 

 

 

 

 


