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 Liceul Teoretic  “Lucian Blaga” 

Cluj-Napoca, Aleea  Băişoara nr. 2-4 

tel. 0264546627,  fax 0264544616   

www.liceulblagacluj.ro     

 
ANEXA I 

 

REGULAMENT  DE  ORDINE  INTERIOARA   PENTRU  ELEVI  

Anul școlar: 2021-2022 

SECŢIUNEA I -  Dobândirea calităţii de elev 

Beneficiarii primari ai educaţiei sunt antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii. 

În Liceul Teoretic “Lucian Blaga “, calitatea de elev se dobândeşte prin înscrierea şi participarea  

la activităţile organizate de acestă unitate de învăţământ în următoarele condiţii: 

1. în învăţământul obligatoriu, prin solicitarea scrisă a părinţilor sau tutorilor sau susţinătorilor 

legali către unitatea de învăţământ; 

2. înscrierea în clasa a IX-a din învăţământul liceal, se face în conformitate cu metodologia 

aprobată prin ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării (pentru clasele de intensiv - teste de 

limbă străină). 

Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor, dacă nu există prevederi specifice de 

admitere în clasa respectivă. 

Elevii repetenţi, retraşi sau exmatriculati cu drept de înscriere în anul următor se pot reînmatricula, la 

cerere, în următorii doi ani consecutivi, redobândind calitatea de elev. 

SECŢIUNEA A II-A – Exercitarea calităţii de elev 

Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi participarea la toate activităţile 

realizate fizic sau online,  existente în programul unitătii de învăţământ (elevul urmând să se 

legitimeze cu carnetul de elev, vizat pe anul şcolar în curs, la intrarea în şcoală). 

Evidenţa prezenţei elevilor la cursurile desfășurate fizic sau online, se face la fiecare oră de curs şi se 

consemnează, obligatoriu,  fiecare absenţă, de către profesor sau învăţător, în catalog. 

Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase în familie sau altor cazuri de forţă 

majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate. 

Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte: 

1. adeverinţă  eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie, sau de medicul de 

specialitate; 

2. adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în 

care elevul a fost internat. 

Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are în evidenţă 

fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. 

3. în limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, 

avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii. 

Motivarea absenţelor se face de către diriginte/ învăţător în ziua prezentării actelor justificative. În 

cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau reprezentanții legali au obligaţia de a prezenta personal 

învăţătorului/ institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/ profesorului diriginte actele 

justificative pentru absenţele copilului său. 

Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea 

activităţii elevului şi sunt păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar. 

 Nerespectarea termenului prevăzut, atrage declararea absenţelor ca nemotivate. 

 In cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative, conform 

prevederilor statutului elevului. 

 

http://www.liceulblagacluj.ro/
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SECŢIUNEA A III-A – Drepturile elevilor 

Drepturi educaţionale:  

1. accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat;  

2. dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ; 

3. dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia 

şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ; 

4. dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, 

nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ; 

5. dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite(transmisibile); 

6. dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi 

psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ 

preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an;  

7. dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare-

dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte dintre 

părţi; 

8. dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru elevii 

cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare; 

9.dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă;  

10. dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise; 

Etape: 

a) Elevul/ părintele/tutorele sau susţinătorul legal, solicită, oral, cadrului didactic să justifice rezultatul 

evaluării, în termen de maximum 5 zile de la comunicare. 

 b) în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, 

elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii unităţii de 

învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.  

c) Directorul desemnează alte două cadre didactice de specialitate din unitatea de învăţământ 

preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă şi care reevaluează lucrarea scrisă.  

  Media notelor acordate separat de cadrele didactice  este nota rezultată în urma reevaluării; în 

cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două cadre 

didactice; în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota 

acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată 

iniţial rămâne neschimbată; în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma 

reevaluării este de cel puţin 1 punct, contestaţia este acceptată;  în cazul acceptării contestaţiei, 

directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. Directorul trece nota acordată în urma 

contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila unităţii de învăţământ. 

Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă.  

11.dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, de a participa la cursurile 

opţionale organizate;  

12.dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ;  

13.dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi 

libertăţilor celorlalţi participanţi;  

14.dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de şapte ore pe zi;  

15.dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru;  

16.dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare; 

17.dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu un 

număr adecvat de elevi şi cadre didactice;  

18.dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi, la 

concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare organizate;  

19.dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi 

extraşcolare, în limita resurselor disponibile; 

20. dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare;  

21. dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să 

aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor;  
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22. dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de 

vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 2 ani de studii într-

un an şcolar;  

23. dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital, în 

conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, 

respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o 

perioadă mai mare de 4 săptămâni;  

24. dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime;  

25.dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora;  

26. dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de invăţământ, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

27.dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor 

medicale sau tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii;  

28. dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate de către unitatea de 

învăţământ;  

29. dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de 

curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie; 

30. Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi 

drepturi ca şi ceilalţi elevi, pot beneficia de suport educaţional prin cadre didactice de sprijin şi 

itinerante, conform legislaţiei în vigoare.  

Drepturi de asociere şi de exprimare 

1. Elevii au dreptul de asociere în cercuri şi asociatii ştiinţifice, culturale, artistice sau civice, care se 

organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul şcolii. Activităţile 

pot fi susţinute în afara orarului zilnic, numai cu aprobarea directorului şi condiţionat de 

garantarea securitătii persoanelor şi bunurilor de către organizatori. În caz contrar, directorul 

poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi. 

2. În şcoală se constituie Consiliul Elevilor, format din liderii fiecărei clase, care funcţionează pe 

baza unui regulament propriu. Acesta îşi desemnează un reprezentant în consiliul de administraţie 

al şcolii 

3. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate în şcoală, la Palatul Copiilor, 

în tabere, cluburi sportive, cu respectarea regulamentelor de funcţionare din cadrul acestora. 

4. Elevii au dreptul să redacteze şi să difuzeze reviste /publicaţii şcolare proprii, cu condiţia ca 

acestea să nu afecteze siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea sau drepturile 

şi libertăţile cetăţeneşti, prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor  de 

învăţământ preuniversitar şi Regulamentul de ordine Interioară al şcolii. Directorul poate 

suspenda editarea şi funcţionarea acestora. 

Drepturi sociale  

1. dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi 

subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot parcursul anului 

calendaristic, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de 

protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă au gratuitate; 

2. dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul în 

care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale in vigoare;  

3. dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe 

semestru pentru elevii care care locuiesc la internat sau la gazdă,;  

4. dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de ajutoare 

sociale şi financiare în diverse forme; 

 5. dreptul de a beneficia de subvenţia acordată, de către stat, pentru suportarea costurilor aferente 

frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate („bani de 

liceu”); 

 6. dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau 

de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, să beneficieze de asistenţă socială 

constând în alocaţie zilnică de hrană, a cazarmanentului, de rechizite şcolare, de îmbrăcăminte şi de 

încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi 

de găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale 
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speciale din cadrul Direcţiilor Generale Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Drepturilor Copilului; 

 7. dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de 

autorităţile competente; 

 8. dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe şcolare 

înalte, precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi 

culturale şi sportive, asigurate de către stat; 

 9. dreptul de a fi susţinuţi financiar pentru activităţile de performanţă, de nivel naţional şi 

internaţional de către Stat, persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii; 

 10. dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice 

şi logopedice şcolare, ori în unităţi medicale de stat;  

11. dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de 

operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice, conform 

legii; 

 12. elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar, precum şi elevii etnici români cu 

domiciliul în străinătate pot beneficia de burse, conform prevederilor legale aplicabile;  

13. elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de 

stat, în condiţiile legii.  

Alte drepturi: 

1.dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii;  

2. dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii;  

3. dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului”, elaborat de Consiliul Judeţean al Elevilor,  

SECŢIUNEA A IV-A – Îndatoririle   elevilor 

A. În situația actuală, pentru organizarea activităţii în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea    îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, elevii au 

următoarele îndatoriri: 

a) Accesul în școală: 

 Clădirea I 
Elevii vor intra in curtea școlii, pe poarta profesorilor   în intervalul orar 7.30-7.50, vor  

respectând distanțarea fizică și sub supravegherea  cadrului  didactic vor intra în școală;. 

Circuit de intrare: Intrarea se realizează de pe terenul de sport de la intrarea elevilor, urmând traseul 

de intrare pe scările  profesorale, sălile de clasă. 

Circuit ieșire: Sensul de ieșire este pe scările elevilor și ușa de ieșire a elevilor claselor pregătitoare. 

Pauzele se vor face conform planificării communicate de învățători și diriginți 

Locurile în care se vor afla elevii în curtea școlii, pe timpul pauzelor va fi conform planului 

prezentat de învățători/diriginți, care indică  spații distincte, pentru a evita intersecția elevilor din 

clase diferite. 

 Clădirea II 

Elevii vor intra în curtea școlii, pe intrarea principală   în intervalul orar 7.30-7.50   respectând 

distanțarea fizică și sub supravegherea  cadrului  didactic vor intra în școală;.. 

Circuit de intrare: Intrarea se realizează de pe terenul din spatele școlii pe ușa de intrare a elevilor și 

se va urca pe scările elevilor. 

Circuit ieșire: Sensul de ieșire este pe scările profesorilor și ușa de ieșire va fi cea de la direcțiune. 

Pauzele se vor face conform planificării prezentate de diriginți 

Locurile în care se vor afla elevii în curtea școlii, pe timpul pauzelor va fi conform planului 

prezentat de către diriginți, care indică 4 spații distincte, pentru a evita intersecția elevilor din clase. 

b) Elevii vor fi supravegheați de către cadrele didactice și vor respecta recomandările acestora pe tot 

parcursul programului școlar. 

c) În sala de clasă, elevii ocupă aceeași bancă pe parcursul întregului an școlar, fiind interzisă 

schimbarea poziției în clasă sau a mobilierului; 

d) Elevii au obligaţia să anunţe cadrul didactic de la clasă în cazul în care  prezintă în timpul orelor de 

curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte 

simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare general modificată), însoţite sau nu de 
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creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare. Elevul va reveni la şcoală cu 

adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului.  

e) Elevii vor respecta, pe întreaga durată a programului școlar, cu strictețe, normele de igenă impuse, 

aduse la cunoștință de către învățător/diriginte, precum și distanțarea fizică corespunzătoare, în 

vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a infecţiei cu SARS-CoV-2. 

Mesajele importante: 

- Spălaţi-vă des pe mâini!  

- Tuşiţi sau strănutaţi în pliul cotului sau într-un şerveţel!  

- Utilizaţi un şerveţel de unică folosinţă, după care aruncaţi-l!  

- Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna!  

- Nu vă strângeţi în braţe!  

- Păstraţi distanţarea fizică, evitaţi aglomeraţiile!  

- Purtaţi mască! 

Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toţi elevii  trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:  

- înainte de a intra în sala de clasă;  

- înainte de pauza/pauzele de masă;  

- înainte şi după utilizarea toaletei;  

- după tuse sau strănut; 

- ori de câte ori este necesar.  

Purtarea măştii de protecţie 
- Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi va fi 

purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ sau în timpul recreaţiei, 

atunci când se află în interior; Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis. 

 

B. Elevii care participă la activităţile de învăţare desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului au următoarele responsabilități: 

 a) participă la activităţile stabilite de cadrele didactice şi de către conducerea unităţii de învăţământ, 

conform programului comunicat, precum şi informaţiilor transmise de către profesorii 

diriginţi/profesorii pentru învăţământ primar/învăţătoare/profesorii pentru învăţământul 

preşcolar/educatoare; 

 b) rezolvă şi transmit sarcinile de lucru în termenele şi condiţiile stabilite de către cadrele didactice, 

în vederea valorificării activităţii desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi internetului; 

 c) au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente şi atitudini prin care să se 

asigure un climat propice mediului de învăţare; 

 d) nu comunică altor persoane datele de conectare la platforma destinată învăţământului prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului;  

e) nu înregistrează activitatea desfăşurată în mediul online, în conformitate cu legislaţia privind 

protecţia datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679;  

f) au obligaţia de a participa la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului; în 

caz contrar, elevul este considerat absent şi se consemnează absenţa în catalog, cu excepţia situaţiilor 

justificate; 

 g) au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfăşurării orelor de 

curs. 

C. Îndatoriri elevi 

 1.Elevii au datoria de a frecventa toate cursurile desfășurate fizic sau online, de a se pregăti la fiecare 

disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele 

şcolare; 

2. Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută 

vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare. Elevilor le este interzis  să 

poarte: bijuterii în exces,  coafuri extravagante,  fuste foarte scurte(fustele trebuie să fie cel putin la 

nivelul unei palme deasupra genunchiului), bluze decoltate, scurte şi transparente,     piercing-uri, 

pantaloni taiaţi sau rupţi, pantaloni scurţi. 

Cu ocazia zilelor festive ale şcolii, elevii vor purta:  

- Baieţii: sacou şi pantaloni negru/bleumarin, cămaşă alba/albastră, cravată; 
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- Fetele: sacou, pantaloni:negru/bleumarin sau fustă de culoare neagră/bleumarin/roşie în 

carouri, camaşă alba/albastră; 

Cu ocazia sarbătoririi zilei de 1 Decembrie şi 24 Ianuarie, elevii vor purta costume naţionale, sau 

elemente de costum naţional. 

Elevii din clădirea I vor purta uniforma şcolii după cum urmează: 

-baieţi: vestă bleaumarin cu ecuson, cămaşă albă/albastră, pantaloni negri/albastri, cravata roşie în 

carouri 

-fete: sarafan bleaumarin cu ecuson, cămaşă albă/albastră, opţional cravata roşie în carouri; 

Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru 

refuzarea accesului in perimetrul şcolii. 

3. Elevii au îndatorirea: de a respecta drepturile de autor, de a elabora şi susţine lucrări la nivel de 

disciplină şi lucrări de absolvire originale;  

4. de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ, de a 

sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa 

elevilor şi a cadrelor didactice;  

5. de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au 

acces;  

6.de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;  

7. de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către 

instituţiile de învăţământ preuniversitar; 

8. de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către 

instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale;  

9.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;  

10. de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului 

şcolar; 

11. de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi 

personalul unităţii de învăţământ; 

12. 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;  

13. de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, 

tutorilor sau reprezentanților legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de 

recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, de a nu pune în pericol 

sănătatea colegilor sau a personalului din unitate.  

14. Elevii trebuie să cunoască şi să respecte: 

 a. legile statului 

 b. prezentul regulament 

 c. statutul elevului 

 d. regulile de circulaţie  şi cele cu privire la apărarea sănătăţii 

 e. normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor 

 e. normele de protecţie civilă 

 f. normele de protectie a mediului 

 g. Ordinul comun MC/MS 5196/1756 din 03.10.2021 

 h. Procedura privind organizarea activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea    îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 i) OMEC 5447/2020- ROFUIP 

  

Este interzis elevilor: 

 1. să deranjeze procesul de învăţământ, indiferent de forma în care acesta se desfășoară(fizic 

sau online) 

 2. să părăsească incinta şcolii în timpul programului, fără învoire din partea persoanelor 

autorizate (diriginte, profesorul orei de la care pleacă, directori), cu exceptia elevilor majori; 
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 3. să distrugă, modifice sau completeze, documentele şcolare precum carnetele de elev, 

cataloagele, foile matricole etc. 

 4. să deterioreze bunurile din patrimoniul şcolii. 

 5. să  aducă şi difuzeze în şcoală  materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională, care cultivă violenţa  şi obscurantismul, 

xenofobia, rasismul, intoleranţa, sau care lezează imaginea publica a unei persoane. 

 6. să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea procesului de 

învăţământ (inclusiv frecvenţa la cursuri). 

 7. să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ. 

 8. să deţină, să consume, să comercializeze, în perimetrul unitătii de învăţământ şi în afara ei, 

-în timpul programului şcolar sau a oricaror activitaţi şcolare sau extraşcolare- droguri, băuturi 

alcoolice, ţigări, ţigări electronice, substanţe etnobotanice şi să participle la jocuri de noroc. 

 9. să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul şolii orice tip de armă sau alte instrumente, 

precum: muniţie, petarde, pocnitori etc., care pot afecta integritatea fizică şi  psihică a colectivului de 

elevi sau a personalului unitătii şcolare. 

 10. să arunce cu bulgări de zăpadă în clădirea şcolii, geamuri, elevi, alte persoane.  

11. să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau 

pornografic în incinta unităţilor de învăţământ;  

12.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; În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisa utilizarea telefoanelor 

mobile, acestea se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasa, setate astfel încât să nu 

deranjeze procesul educative. 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; 

13. să filmeze, sa înregistreze, să realizeze înregistrări audio – video, în incinta şcolii/timpul 

orelor de curs inclusiv cele desfășurate online şi să le distribuie fară acordul conducerii şcolii; 

14. să ţină telefoanele celulare pe masă sau in bancă în timpul orelor de curs; 

 15. să lanseze anunţuri false  cu privire la amplasarea de materiale explozibile în perimetrul 

şcoliiȘ 

 16. să umble sau să se joace la  instalaţiile electrice sau de încălzire. 

17. să aducă jigniri, să utilizeze un limbaj trivial sau invective, să manifeste agresivitate în 

limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul didactic sau nedidactic al şcolii, atât  în 

incinta şcolii cât şi în afara ei, precum și în timpul activităților desfășurate online 

18.Elevii au obligatia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor / 

învăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor pentru informare în legătură cu situaţia 

şcolară. 

19.Manualele şcolare  trebuie utilizate cu grijă şi predate în bună stare la sfârşitul anului şolar 

(cele gratuite). 

20. Orice joc ce pune în pericol integritatea fizică, mentală, liniştea celorlalţi elevi este 

interzis. 

21. Este interzis elevilor a zgâria, rupe, tăia, strica, murdări etc. orice bun al şcolii. 

22. Pe culoarele şcolii, răspund de integritatea  şi păstrarea bunurilor comune elevii claselor în 

dreptul cărora se află acestea. 

23. Este interzisă cu desăvârşire deranjarea, în orice mod, a activitatilor curriculare sau 

extracurriculare desfășurate fizic sau online; 

24. Elevii nu au voie să introducă în  incinta şcolii persoane necunoscute, străine de şcoală. 

25. Obiectele găsite în incinta şcolii trebuie predate la secretariat. 

26. Elevii de serviciu se îngrijesc de curăţenia şi aerisirea sălilor de clasă, de ştergerea tablei şi 

asigurarea cretei, comunică numele elevilor absenţi, invită elevii să iasă, în pauze, în curtea şcolii şi 

informează dirigintele sau profesorii de serviciu de problemele apărute, închid clasele în pauza mare 

sau în cazul orelor desfăşurate în sala de sport sau în laboratoare. 

27. Elevii sunt obligaţi  să păstreze ordinea, curăţenia şi liniştea în şcoală. 
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28. Intrarea şi circulaţia elevilor în şcoală se face numai prin  spaţiile rezervate lor, cu 

respectarea procedurii de acces în școală; 

30. La trei întârzieri, elevul va fi sancţionat cu o absenţă nemotivată. 

31. Elevii sunt obligaţi să iasă în curte în pauza mare (cu excepţia zilelor cu vreme 

nefavorabilă). 

32. Este interzis să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de 

învăţământ şi în afara ei;  

SECŢIUNEA A V-A – Recompensarea elevilor 

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

comportare exemplară pot primi următoarele recompense: 

1. evidenţiere în faţa colegilor de clasă; 

2. evidenţiere de către directorul şcolii în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului 

profesoral; 

3. comunicarea verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţionarea faptelor deosebite pentru 

care este evidenţiat; 

4. burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, agenţi economici sau 

de sponsori, asociaţia părinţilor; 

5. premii, diplome, medalii; 

6. recomandarea pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau tabere de profil, în ţară sau 

străinătate, recompensează financiar; 

7. premiul de onoare al unităţii de învăţământ. 

 

La sfârşitul anului şcolar, se acordă premii la nivelul unităţii de învăţământ. Se acordă premii elevilor 

care: 

a. au obţinut primele trei medii pe clasă, mai mari de 9.00;  

pentru următoarele 3 medii se  acorda menţiuni; 

Pentru clasele aVIII-a şi XII-a se acordă menţiuni speciale, pentru diverse merite, pană la 

media 8.50, la propunerea dirigintelui; 

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 desfăsurate la nivel local, judeţean, 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. 

SECŢIUNEA A VI-A – Sancţiunile aplicate elevilor 

Elevii care săvârşesc fapte ce încalcă dispoziţiile legale in vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, 

statutul elevului, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.  Sancţiunile aplicate elevilor sunt: 

1. Observaţie individuală; 

2. -Mustrare scrisă care se înmânează tutorelui legal sau persoanei (peste 18 ani), sub semnătură; 

sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la 

sfârşitul semestrului sau anului şcolar; numărul documentului se trece in catalog; poate fi  

însoţită de scăderea notei la purtare, diminuarea calificativului. 

- Mustrarea scrisă se face şi sub formă de referat. Profesorul care a sesizat fapta de indisciplină 

completează referatul pe care îl înmânează profesorului diriginte. 

Dirigintele înştiinţează elevul şi părintele pe bază de semnătură, prin înmânarea unui 

exemplar al referatului. La trei referate se scade 1 pct la purtare. 

3. Retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu: este 

urmată de scăderea notei la purtare, diminuare calificativ. 

4. Mutarea disciplinară la o clasa paralelă: se  aplică prin înmânarea sancţiunii scrise 

părintelui/tutorelui legal, se consemnează în catalog şi în registrul matricol, se consemnează în 

raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau anului 

şcolar, este urmată de scăderea notei la purtare 

5. Preavizul de exmatriculare: se întocmeşte de către diriginte în scris, pentru elevii din clasele 

XI-XII care lipsesc nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul 

orelor la o singură disciplină, cumulate pe un an şcolar, şi se înmânează părintelui/ tutorelui 
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legal sau elevului, dacă a împlinit 18 ani; se consemnează în catalog şi se menţionează în 

raportul consiliului clasei, este însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul 

profesoral, la propunerea consiliului clasei.  

6. Exmatricularea:  constă în eliminarea din unitatea de învăţământ; ea poate fi: 

a. exmatriculare cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate şi în acelaşi 

an de învăţamânt : se aplică pentru abateri grave sau la cel puţin 40 de absenţe 

nejustificate din totalul orelor de studiu sau la cel puţin 30% din totalul orelor la o 

singură disciplină de studiu, cumulate pe un an de studiu; se aprobă de consiliul 

profesoral, la propunerea dirigintelui, cu consultarea directorului; pentru absenţe  e 

conditionată de existenta preavizului de exmatriculare; se consemnează în catalog 

şi registru matricol; se comunică părintelui/ tutorelui legal sau elevului major; e 

însoţită de scăderea notei la purtare sub 6. 

b. exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplica  

pentru abateri deosebit de grave. Se aprobă de consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei sau directorului şolii; se consemnează în catalog şi registru 

matricol; se consemnează în catalog şi registru matricol; e însoţită de scăderea 

notei la purtare sub 6,00. 

c. exmatriculare din toate unităţile de învăţământ fără drept de reînscriere pentru o  

perioadă  de 3-5 ani: se face la propunerea motivată a  consiliului profesoral  prin 

ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,. 

7. Pentru toţi elevii, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau 

10% din numărul de ore la o disciplină de studiu / semestru, se scade nota la purtare cu un 

punct. 

8. Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ 

sunt obligaţi să acopere, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, 

după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor 

deteriorate sau sustrase. 

9. Pentru distrugerea sau deteriorarea  manualelor gratuite, elevii înlocuiesc manualul deteriorat. 

Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea 

manualelor şcolare, daca acestea sunt înlocuite. Neînlocuirea manualelor reprezintă abatere 

disciplinară şi se sanctionează cu scăderea notei la purtare cu 1 punct 

10. Plasarea pe bancă/ în bancă şi mentinerea deschisă a telefoanelor celulare în timpul orelor de 

curs sau a altor activităţi organizate în şcoală se sancţionează cu referat disciplinar;  

11. Folosirea telefonului celular în timpul orelor, fără acordul profesorului  se consideră abatere 

disciplinară  şi se sancţionează cu scăderea notei la purtare cu 1 punct. 

12.  Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele din cadrul examenelor 

organizate la nivelul unitaţii de învatamânt, se acorda nota 1 sau, dupa caz, calificativul 

insuficient. 

13. Folosirea grupurilor sanitare neconform destinaţiei se sancţionează cu  referat disciplinar; 

14. Filmarea, fotografierea, înregistrarea, în incinta şcolii/timpul orelor de curs inclusiv cele 

desfășurate online, distribuierea materialelor fără acordul conducerii şcolii, se pedepsesc cu      

scăderea notei la purtare cu 6 puncte. 

15. Limbajul trivial  (intre elevi )se sancţionează  cu referat disciplinar; 

16. Limbajul trivial  faţă de personalul şcolii se sancţionează cu scăderea notei la purtare cu  1 – 5 

puncte.                                 

       Limbajul trivial fata de personalul scolii se sanctioneaza conform hotararii consiliului clasei, 

respectiv Consiliul profesoral al scolii. 

17. Falsificarea documentelor scolare (adeverinte medicale, carnete de elev etc.) se sancţionează 

cu scăderea notei la purtare cu 3 - 6 puncte. 

18. Fumatul în şcoală se pedepseste astfel:  

- prima abatere -  scăderea notei la purtare cu 1; 

    - a doua abatere -  scăderea notei la purtare cu 2 puncte; 

    -  a treia  abatere -  scăderea notei la purtare cu 2 puncte; 

    - a patra abatere -  scăderea notei la purtare cu 2 puncte; 

    - a cincia  abatere -   nota 4 la purtare. 
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Organele de control ale statului Poliţia, Jandarmeria şi ISU sancţionează prin aplicare de amenzi 

între 100-500 lei. 

19. Toate încălcările prevederilor de la secţiunea a IV-a se sancţionează cu scăderea notei la 

purtare şi/sau se aplică alte sancţiuni prevăzute de prezentul regulament 

20. Suspiciunea de consum de alcool, în timpul programului şcolar şi extraşcolar, semnalată de 

către elevi sau cadrele didactice, dă dreptul direcţiunii la efectuarea de teste de alcoolmetrie. 

Deţinerea de alcool se sancţionează cu scăderea notei la purtare cu 2 puncte. Consumul de 

alcool se sancţionează cu scăderea notei la purtare cu 4 puncte; 

21. Agresivitatea se sancţionează cu scăderea notei la purtare cu până la 4 puncte, în funcţie de 

gravitatea faptei. 

22. Surprinderea elevilor pe coridoare în timpul orelor de curs, fără o motivaţie reală, chiar dacă 

profesorul este absent, se sanctioneaza cu referat disciplinar. 

23. Ţinuta vestimentară necorespunzătoare se sancţioneaza cu referat. 

24. Elevii care sunt răspunzători de acţiuni de  bullying să presteze muncă în folosul comunitatii: 

curăţenie în propria sală de clasă, în curtea şcolii. 

25. Nerespectarea regulilor impuse pe perioana pandemiei, se sancționează cu referat sau cu 

scăderea notei la purtare în funcție de gravitatea faptei. 

 Nota: sanctiunea va fi stabilita, dupa caz, de către  diriginte, directori, Comisia pentru   

Prevenirea şi Eliminarea Violenţei, consiliul clasei sau consiliul profesoral al scolii. 

 Notă : elevii cu abateri disciplinare (comportament agresiv, furt, chiul repetat de la ore, 

impertinenţă faţă de profesori sau colegi), etc au posibilitatea micşorării sancţiunii cu 1-2 

puncte la purtare dacă participă la şedinţe de consiliere psihopedagogică şi fac dovada 

îmbunătăţirii comportamentului. 

 Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor,  se adresează, de către elev sau părintele, 

Consiliului de Administraţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii. 

Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul 

unităţii de învăţământ.  

SECŢIUNEA A VII-A – Încetarea calităţii de elev 

 

Calitatea de elev încetează în următoarele condiţii: 

1. absolvirea studiilor 

2. în cazul exmatriculării 

3. în cazul abandonului şcolar 

4. la cererea scrisă  a elevului major, respectiv a părintelui/tutorelui legal 

5. în cazul în care elevul înscris nu se prezintă la cursuri în termen de 20 de zile de la începerea 

acestora ( nu se aplică în învăţământul obligatoriu). 

 

REGULI DE RESPECTAT DE CATRE TOTI ELEVII SCOLII (CLADIRILE I SI II) 

1. În pauze toţi elevii ies în curte (excepţie în zilele ploioase ); 

2. Pe coridoare  şi pe scări se circulă ordonat, fără să se alerge; 

3. Scările se urcă/coboară pe  partea dinspre perete, fără a alerga sau sări treptele şi fără alunecare  

sau aplecare peste  balustrade. 

4. Elevii vor avea acces la urcare/coborâre doar pe scările destinate lor; 

5. Elevilor le este interzis în timpul pauzelor: jocul cu mingea, skateboardul, jocul cu bâte sau 

aruncatul cu pietre, noroi, etc. pentru evitarea accidentelor. 

6. Portarul trebuie să supravegheze poarta principală şi să nu permită elevilor să  iasă din curtea 

şcolii decât cu bilet de voie semnat de învăţător/diriginte sau însoţiţi de cadrele didactice/ 

părinţi;  

7. Elevilor le este interzis căţăratul în copaci, pe gard, magazii  sau alte obiecte depozitate în 

curtea şcolii. 

8. În timpul iernii elevii nu au voie să se dea pe gheaţă şi să arunce cu bulgări de zăpadă. 

9. Este interzisă staţionarea /joaca în baie pe perioada pauzei, iar obiectele sanitare din baie se vor 

folosi în mod civilizat. 
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10. Elevii nu au voie  să  umble la instalaţiile electrice (întrerupătoare, prize, ştechere etc) şi la 

aparatura electrică/electronică din sala media, din clase şi de pe coridoare fără acordul şi 

supravegherea cadrului didactic; 

11.  Pe toată perioada aflării în şcoală, elevii nu au voie să se aplece peste pervazul ferestrei  sau să 

arunce obiecte peste ferestre; 

12.  Elevii trebuie  să evite conflictele de orice natură cu colegii (verbale/fizice). Elevii vor cere 

ajutor oricărui cadru didactic sau oricărei persoane adulte din şcoală pentru evitarea unor 

asemenea situaţii;  

13. Elevii vor evita introducerea în şcoală a obiectelor care ar putea provoca rănirea celorlalţi:  

14.  În pauze elevii se vor juca  în curtea şcolii numai in spaţiile permise.  

15. În perioada călduroasă, elevilor nu le este permis să utilizeze sticlele cu apă drept mijloc de a-i 

uda pe cei din jur. 
16. Nu este permisă aruncarea unor obiecte (lapte, corn etc.) pe ferestrele claselor, pe holuri sau în 

curtea școlii. Se utilizează doar coşurile de gunoi;. 
17. Elevii trebuie să fie precauți în cazul în care, în curtea școlii se rătăcesc animale fără stăpân, să 

nu le atingă, să nu le hrănească şi să  anunţe portarul care va lua măsurile potrivite pentru 
îndepărtarea acestora.   

18. În timpul orelor, telefoanele mobile trebuie setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ. 
19. Orice incident petrecut în timpul recreațiilor în curtea școlii, pe holuri,  va fi semnalat imediat 

profesorului de serviciu. 
20. În pauze elevii din clădirea I se vor juca  în curtea şcolii numai in spaţiile permise: platoul de 

beton, fără a intra în tufişuri, a alerga prin noroi. 
21. În cazul în care elevii aleargă prin curte şi se accidentează sau nu respecta  regulamentul,  

profesorii de serviciu nu-şi asumă răspunderea.
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