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Nr. 1769/28.10.2021 

REGULAMENTUL ELEVILOR 

din Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” 

parte integrantă din Regulamentul de Organizare și Funcționare 
 

Dobândirea calităţii de elev 

Dobândirea și exercitarea calității de beneficiar primar al educației 

Art. 1. – Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învățământului sunt elevii . 

Art. 2. – (1) Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea într-o unitate de 

învățământ. 

(2) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ cu respectarea Regulament de 

organizare și funcționare a unităților de invățământ preuniversitar, a prezentului regulament de organizare și 

funcționare al unității școlare și a altor reglementări specifice, ca urmare a solicitării scrise primite din partea părinților, 

tutorilor sau susținătorilor legali. 

Art. 3. (1) În Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” înscrierea în clasa a IX-a a învățământului liceal se face în 

conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului educației naționale, în limita numărului de locuri din planul de 

şcolarizare. 

(2) La înscrierea în învățământul liceal, se asigură, de regulă, continuitatea studiului limbilor rnoderne, ținând cont de 

oferta educațională a unității de învățământ. 

(3) Conducerea unității de învățământ constituie, de regulă, formațiunile de studiu astfel încât elevii din aceeași 

formațiune de studiu să studieze aceleași limbi străine. 

(3) În  situații  temeinic  motivate, la  solicitarea  scrisă  a  părinților  sau  a  elevilor  majori, consiliu l de  administrație poate hotărî 

inversarea ordinii de studiere a limbilor moderne sau schimbarea lor. 

(5) În cazurile menționate la alin. (4), conducerea unității de învățământ, în interesul superior al elevului, poate să asigure 

un program de  sprijin  al  elevilor  care  nu  au  studiat  limba  modernă  respectivă  sau  nu se află la același nivel de studiu 

cu ceilalți elevi din clasă/grupă, cu încadrarea în bugetul unității de învățământ. 

Art. 4. Elevii  promovați  vor  fi  înscriși  de  drept  în  anul  următor  de  studiu, dacă nu există prevederi specifice 

de admitere în clasa respectivă. 

Art. 5. (1) Calitatea de beneficiar primar al educației se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la 

activitățile existente în programul fiecărei unități de învățământ. 

(2) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de către unitatea de învățământ la 

care este înscris elevul. 

Art. 6. (1) Evidenţa prezenţei beneficiarilor primari ai educaţiei se face la fiecare oră de curs de către profesor care 

consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. 

(2) Motivarea  absențelor  se  face  de  către  profesorul  diriginte  în  ziua  prezentării  actelor  justificative. 

(3) În cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta personal profesorului 

diriginte actele justificative pentru absențele copilului său. 

(4) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt: adeverință eliberată de medicul cabinetului 
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școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință sau certificat medical eliberat de unitatea 

sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a părintelui, tutorului sau susținătorului legal al 

elevului, adresată profesorului diriginte al clasei. Numărul absențelor care pot fi motivate, fără documente medicale, 

doar pe baza cererilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, nu poate depăși 20 de ore pe semestru. Toate 

adeverințele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie, care are în evidență fișele 

medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. 

(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la  

reluarea  activității  elevului  și  vor  fi  păstrate  de  către  profesorul  diriginte, pe tot parcursul anului școlar. 

(6) Nerespectarea  termenului  prevăzut  la  alin (5) atrage  declararea  absențelor  ca  nemotivate. 

Art. 7. (1) Directorul poate aproba motivarea absențelor elevilor care participă la cantonamente și la competiții de 

nivel local, național și international, la cererea  scrisă  a  conducerilor unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, 

a profesorilor-antrenori din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat, a conducerilor cluburilor/asociațiilor  

sportive  sau  a  conducerilor  structurilor  naționale  sportive. 

(2) Directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la olimpiadele și concursurile 

școlare și profesionale organizate la nivel local, regional și național, la cererea scrisă a profesorilor 

îndrumători/însoțitori. 

(3) Directorul/directorul adjunct al unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor reprezentanţi în baza unor 

documente justificative, care atestă prezenţa elevului reprezentant la activităţile derulate prin prisma calităţii şi care 

sunt semnate de preşedintele/directorul comisiei/structurii la care elevul reprezentant a participat. 

Art. 8. Elevii din învățământul preuniversitar, retrași, se pot reînmatricula, la cerere, de regulă la începutul  anului 

școlar, la același nivel/ciclu de învățământ și aceeași formă de învățământ, redobândind astfel calitatea de elev. 

 

Drepturile beneficiarilor primari ai educației 

Art. 9. Beneficiarii primari ai educației au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe 

care le vor urma și să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor lor. Pentru 

beneficiarii primari ai educației minori, acest drept se exercită, de către părinți, tutori sau susținători  legali. 

Art. 10. (1) Elevii se bucură de toate drepturile constituționale, precum și de egalitate în toate drepturile 

conferite de calitatea de beneficiar primar al educației. 

(2) Conducerea și personalul din unitatea de învățământ au obligația să respecte dreptul la imagine al elevilor.  

(3) Nicio activitate organizată în unitatea de învățământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor. 
 

(4) Elevii au dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, 

nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ se va asigura că niciun elev nu 

este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, 

cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socio-economică, probleme medicale, 

capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu. 

(5) Conducerea și personalul din unitatea de învățământ nu pot face publice date personale ale beneficiarilor primari ai 

educației, rezultatele școlare, respectiv lucrări scrise/părți ale unor lucrări scrise ale acestora – cu excepția 

modalităților prevăzute de reglementările în vigoare. 
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Drepturi educaţionale 

Art. 11. (1) Elevii au dreptul să beneficieze de o educație de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru 

de învățământ, prin parcurgerea integrală a programelor școlare și prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai 

adecvate strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării competențelor- cheie și a atingerii obiectivelor 

educaționale stabilite. 

(2) Elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultați și să-și exprime opțiunea pentru 

disciplinele din curriculum la decizia școlii aflate în oferta educațională a unității de învățământ. 

(3) Elevii au dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de trasee 

flexibile de învăţare. 

(4) Elevii au dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe / clase de elevi formate special în 

acest sens, în baza deciziei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

(5) Elevii au dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de 
învăţământ. 

(6) Elevii au dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite conform legii. 

(7) Elevii îşi pot exercita 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) Elevii au dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la biblioteci, 

săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse necesare realizării activităţilor 

şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele resurselor umane şi materiale disponibile.  

(9) Elevii au dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi 

libertăţilor celorlalţi participanţi. Nu se consideră libertate de expresie, următoarele manifestări: 

comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor, limbajului trivial, alte 

manifestări ce încalcă normele de moralitate. 

(10) Elevii au dreptul dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului 
semestru. 

(11) Elevii au dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre 

didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi 

extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în palatele şi cluburile 

elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare judeţene, 

în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale 

acestora; Elevii vor participa la programele şi activităţile incluse în programa şcolară. 

(12) Elevii au dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi 

extraşcolare, în limita resurselor disponibile. 

(13) Elevii au 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. 

(14) Elevii au dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare. 

(15) Elevii au dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime. 

Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente 

metode didactice. 

(16) Elevii au dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital, în 
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conformitate cu prevederile legale; dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate 

dizabilităţilor, problemelor medicale sau tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii. 

Art. 12. (1) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă. 

(2) Elevii au dreptul de a fi informaţi privind notele acordate, înaintea consemnării acestora. 

(3) Elevii au dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare. 

(4) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele evaluării 

la lucrările scrise, solicitând oral cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența elevului și a 

părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, în termen de cinci zile de la comunicare. 

(5) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, 

elevul/părintele, tutorele sau susținătorul legal pot solicita, în scris, directorului unității de învățământ, 

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

(6) Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate, din 

unitatea de învățământ, care nu predau la clasa respectivă și care vor reevalua lucrarea scrisă. 

(7) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (6) este nota rezultată în urma 

reevaluării. 

(8) În cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la clasă și nota acordată în urma 

reevaluării este mai mică de un punct, contestația este respinsă și nota acordată inițial rămâne neschimbată. 

În cazul în care diferența dintre nota inițială și nota acordată în urma reevaluării este de cel puțin un punct, 

contestația este acceptată. 

(9) În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării inițiale. Directorul trece nota 

acordată în urma contestației, autentifică schimbarea prin semnătură și aplică ștampila unității de învățământ. 

(10) Notele obținute în urma contestației rămân definitive. 

(11) În situația în care în unitatea de învățământ nu există alți profesori care să nu predea la clasa respectivă, pot 

fi desemnați, de către inspectoratul școlar, cadre didactice din alte unități de învățământ. 

Art. 13 . Unitatea şcolară este obligată să asigure elevilor servicii complementare cum ar fi: consilierea 

 și informarea elevilor de către cadrele didactice în afara orelor de curs, consilierea în scopul orientării profesionale, 

consilierea psihologică și socială prin personal de specialitate. 

Drepturi sociale 

Art. 14. (1) În condițiile prevăzute de lege, elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar 

de stat pot beneficia de diferite tipuri de burse: de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, bursa 

”Bani de liceu”, bursa profesională. 

(2) Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al ministrului educației. 

(3) Consiliile locale, respectiv consiliile județene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul și numărul 

burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. 

(4) Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual, de către consiliile de 

administrație ale unităților de învățământ, în funcție de fondurile repartizate și de rezultatele elevilor.  

(5) În condițiile legii elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru continuarea studiilor. 
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Art. 15. Elevii din învățământul preuniversitar de stat, particular și confesional autorizat/ acreditat au dreptul 

să fie evidențiați și să primească premii și recompense pentru rezultate deosebite obținute la activitățile școlare 

și extrașcolare, precum și pentru o atitudine civică exemplară. 

Art. 16. (1) Statul acordă premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente elevilor cu performanţe 

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

şi sportive. 

(2) Statul şi alți factori interesaţi susţin financiar activităţile de performanţă, de nivel naţional şi internaţional, ale 

elevilor. 

(3) Statul susţine elevii cu probleme şi nevoi sociale, precum şi pe aceia cu cerinţe educaţionale speciale.  

Art. 17.  Elevii din unitatea şcolară beneficiază de asistenţă cabinet şi psihologică gratuită în cabinet 

medicale şi psihologice proprii. 

Art. 18. Beneficiarii primari ai educației care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, au dreptul la 

şcolarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată, conform legii. 

Drepturi de asociere şi exprimare 

Art. 19. (1) Elevilor din unitatea şcolară 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 şcolare. 

(2) Exercitarea dreptului la reuniune, conform prevederilor legale, 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 susţinute în unitatea şcolară, 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 privind asigurarea, de către organizatori, a 

securităţii persoanelor şi a bunurilor. 

(4) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea şcolară contravine principiilor sus- menţionate, 

directorul unităţii şcolare poate propune, consiliului de administrație, suspendarea desfăşurării acestor activităţi 

și, ca urmare, poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi. 

(5) Elevii au dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de curs. 

(6) Elevii au dreptul de a fi aleşi şi de aşi alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea personalului 

didactic sau administrativ. 

Art. 20. (1) În unitatea şcolară conform legii, libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/publicaţii şcolare 

proprii, este garantată. 

(2) În cazul în care aceste reviste/publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, ordinea publică, 

sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului Regulament, directorul poate 

propune consiliului de administrație suspendarea redactării şi difuzării acestora și, ca urmare, le poate suspenda 

temporar sau le poate interzice definitiv. 
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Obligațiile beneficiarilor primari ai educației 

Art. 21. (1) Beneficiarii primari ai educaţiei au obligaţia de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină 

de studiu, de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare şi de a dobândi competenţele care determină 

profilul de formare al acestora. 

(2) Conform prevederilor legale, elevii au obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia factorilor interesaţi portofoliul 

educaţional în integralitatea şi totalitatea componentelor sale. 

Art. 22. (1) Beneficiarii primari ai educației trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în 

unitatea de învăţământ preuniversitar, cât şi în afara ei; să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în 

vigoare și cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor 

de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in perimetrul şcolii. 

(2) Elevii au obligaţia de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi 

personalul unităţii de învăţământ. 

(3) Beneficiarii primari ai educaţiei, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă și individuale ale 

acestora, vor fi sprijiniți și stimulați să cunoască şi să respecte: 

a) legile statului; 

b) prezentul regulament de organizare și funcționare şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din 

învăţământul preuniversitar; 

c) Statutul elevului 

d) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii; 

e) normele de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor; 

f) normele de protecţie civilă; 

g) normele de protecţie a mediului. 

Art. 23. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru 

consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară.  

Art. 24. Elevii au obligaţia de a utiliza cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare 

bună la sfârşitul anului şcolar. De asemenea computerele puse la dispoziţia lor în liceu trebuie să fie utilizate în 

mod corespunzător, software-ul pus la dispoziţia lor trebuie să fie utilizat cu aceeaşi atenţie. 

Art.25. (1) Elevii au obligaţia de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor 

de către unitatea de învăţământ. 

(2) Elevii au obligaţia de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor 

de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale. 

(3) Elevii au obligaţia de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au 

acces. 

(4) Elevii au obligaţia de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar. 

Art.26. (1) Elevii au obligaţia de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul 

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

recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a 

personalului din unitate. 

(2) Elevii au obligaţia de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol 

siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. 
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          Art.27. (1) Elevii au obligaţia de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor 

prezentate în lucrările elaborate. 

(2) Elevii au obligaţia de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină şi lucrări de absolvire originale. 

Art.28. Elevii au obligaţia de a participa la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului 

conform programului comunicat şi a informaţiilor transmise de către profesori şi profesorii diriginţi ; în caz contrar elevul 

este considerat absent şi se consemnează absenţa în catalog, cu execpţia situaţiilor justificate. 

Art.29. Elevii au obligaţia de a rezolva şi transmite sarcinile de lucru în termenii şi condiţiile stabilite de cadrele 

didactice în vederea valorificării activităţii desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului. 

Art. 30. Elevii au obligaţia de a se comporta conform statutului de elev în cadrul activităţilor desfăşurate prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului. 

Art.31. Prevederile( drepturile, obligaţiile, interdicţiile şi sancţiunile elevilor) din : REGULAMENT-CADRU  de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar(OMEC 5447/31 august 2020) cu modificările şi 

completările ulterioare, Statutul Elevului( OM nr. 4742 din 10.08.2016) şi Regulamentului de funcţionare şi organizare a  

Liceului Teoretic ” Tudor Vladimirescu” se respectă şi se aplică atât  de către elevii prezenţi fizic la cursuri cât şi de că tre 

elevii prezenţi în mediul online. 

Interdicţiile elevilor 
 

Art. 32. Elevilor le este interzis: 

a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev şi orice alte 

documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ; 

b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează 

imaginea publică a unei persoane; 

c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

d) să introducă, să deţină sau să consume, ţigări, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, substanţe 

etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc; 

e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, 

precum petarde, pocnitori, muniţie, 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. 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; 

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de 

învăţământ; 

g) 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; 

h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă; 
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i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste violenţă în limbaj şi în 

comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; 

j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei; 

k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor fără  

 avizul profesorului de serviciu, al profesorului diriginte şi cu acordul părintelui sau tutorelui legal (acord  

 obţinut telefonic) 
 

l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar; 

m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor;  

n) să acţioneze cu intenţia de a prejudicia ori de a distruge bunurile puse la dispoziţie de şcoală, ori de a şterge 

datele din programe, ori de a modifica setările standard ; costurile pentru recuperarea programului sau 

bunurilor vor fi suportate de către raspectivul elev ori, după caz de către parinţii/tutorii acestuia; 

o) să utilizeze accesul la internet de pe computerele liceului pentru alte scopuri decât culegerea de informaţii 

judicioase necesare studiilor; 

p) să comunice altor persoane datele de conectare la platforma destinată activităţilor desfăşurate prin intermediul 

tehnologiei şi al internetului; 

q)  să înregistreze activitatea desfăşurată în mediul online; 

r)  să distribuie lecţii înregistrate, materiale didactice postate de profesor pe platforma destinată activităţilor online, 

către alte persoane, precum şi postarea acestora pe canale de socializare,media,etc. 

Recompensele elevilor 

Art. 33. Beneficiarii primari ai educaţiei care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi 

extraşcolară şi se disting prin comportament exemplar 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 şcolare. 

Art. 34. Performanţa elevilor la olimpiadele pe discipline, la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi 

artistică şi la olimpiadele sportive se recompensează financiar, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului și sportului. 

Art. 35. (1)  La sfarsitul anului scolar, beneficiarii primari ai educatiei pot fi premiati prin acordarea de diplome 

pentru activitatea desfasurata si/sau rezultatele obtinute 

(2) Elevii pot obţine premii dacă: 

a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă și acestea nu au valori 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; 
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c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel 

local, municipal, naţional sau internaţional; 

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; 

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar. 

Art. 36. Unitatea şcolară şi alţi factori educaționali din comunitate pot stimula activităţile de performanţă 

ale copiilor/elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului 

reprezentativ al părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc. 
 

Art. 37. Performanţa elevilor la olimpiadele pe discipline, la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi 

artistică şi la olimpiadele sportive se recompensează financiar, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului și sportului. 

Art. 38. Unitatea şcolară şi alţi factori educaționali din comunitate pot stimula activităţile de performanţă 

ale copiilor/elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului 

reprezentativ al părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc.  

Sancţiunile elevilor 

Art. 39. (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv 

regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora. 

(2) Elevii pot fi sancţionaţi dacă faptele se petrec în perimetrul unităţii de învăţământ sau în afară în timpul 

activităţilor extraşcolare. 

(3) Sancţiunile care se pot aplica beneficiarilor direcţi ai educaţiei sunt următoarele : 

a) observaţia individuală 

b) mustrare scrisă 

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, bursei sociale, bani de liceu 

d) mutarea disciplinara la o clasa paralela, din aceeasi unitate de invatamant; 

e) preavizul de exmatriculare; 

f) exmatricularea 

(4) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz. 

(5) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context.  

(6) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

(7) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective. 

Art. 40. (1) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor 

în vigoare ori a normelor de comportament acceptate şi consilierea acestuia astfel încât să dovedească, ulterior, 

un comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenţia că, în situația în care nu îşi schimbă 

comportamentul, și se va aplica o sancţiune mai severă. 

(2) Sancţiunea se aplică de către diriginte sau director. 

Art. 41. (1) Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către profesorul diriginte, cu 

menționarea faptelor care au determinat sancţiunea. 

(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei spre validare de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut 

faptele susceptibile de sancţiune, de către cadrul didactic care a constatat faptele susceptibile de sancţiune, 

sau de către diriginte. 
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(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi 

prezentat de către profesorul diriginte consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar. 
 

(4) Mustrarea scrisă este întocmită de profesorul diriginte semnată de acesta şi de către director, înregistrată în 

registrul de intrări-ieşiri al şcolii; documentul va fi înmânat elevului (dacă a împlinit 18 ani) sau părintelui/tutorilor 

legali, pentru elevii minori, personal, sub semnătură sau transmis prin poştă, cu confirmare de primire.  

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

(6) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unității. 

Art. 42. (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului 

clasei sau a directorului, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. 

(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, cu aprobarea consiliului profesoral al unității şcolare. 

Art. 43. (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-un document 

care se înmânează de către diriginte/director sub semnătură, părintelui/reprezentantului legal al elevului minor şi elevului, 

dacă acesta a împlinit 18 ani. 

(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol. 

(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar. 

(4) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului 

clasei sau a directorului. 

Art. 44. (1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către 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 și director. Acesta se înmânează sub semnătură, de către 

diriginte părintelui/reprezentantului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.  

(2) 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. 

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

Art. 45. (1) Exmatricularea constă în eliminarea, până la sfârşitul anului şcolar, a elevului din unitatea şcolară în care 

acesta a fost înscris. 

(2) Exmatricularea poate fi: 

a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeaşi unitate şcolară şi în acelaşi an de studiu; 

b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate şcolară; 

c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ preuniversitar, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de 

timp. 

Art. 46. (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor, în aceeaşi unitate şcolară şi în acelaşi 

an de studiu, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, pentru abateri grave, prevăzute de 

prezentul regulament de organizare și funcționare, de regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din 

învăţământul preuniversitar sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.  
 

(2) Sancţiunea se aplică şi 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. 
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(3) Dacă motivul sancţionării îl reprezintă absenţele nejustificate, aprobarea este condiţionată de emiterea, în 

prealabil, a preavizului de exmatriculare. 

(4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în 

registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 

(5) Sancţiunea se comunică, de către diriginte sau directorul unităţii de învătămant, în scris, elevului ş i sub 

semnatură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

(6) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral al uniţăţii de, la 

propunerea consiliului clasei sau a directorului. 

Art. 47. (1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate şcolară se aplică elevilor din 

învăţământul secundar superior, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.  

(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral, în catalogul clasei, în 

registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 

(3) Sanctiunea se comunica de catre director, în scris elevului şi sub semnatură, părintelui, tutorelui sau 

susţinătorului legal. 

(4) Sanctiune, insotită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului 

clasei sau a directorului. 

Art. 48. (1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ preuniversitar, fără drept de reînscriere pentru o 

perioadă de 3-5 ani se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, pentru abateri deosebit de grave (furt, 

distrugeri materiale, peste 50 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 40% din totalul orelor 

la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar, comercializarea în raza unității şcolare a 

drogurilor și a substanțelor etnobotanice, agresiune împotriva unui cadru didactic etc.). 

(2) Aplicarea sancţiunii şi stabilirea duratei se fac de către Ministerul Educaţiei, la propunerea motivată a consiliului 

profesoral. 

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în 

registrul de evidenţă al elevilor şi în registrul matricol. 

(4) Sancţiunea se comunică, de către Ministerul Educaţiei în scris elevului şi sub semnatură, părintelui, tutorelui 

sau susţinătorului legal. 

Art. 49. (1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. 

Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 39, alin.(3), lit. a-e) dă dovadă de un 

comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau 

a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată. 
 

(2) Anularea, în conditiile stabilite la alin. (1), a măsurii privind scăderea notei la purtare, se aprobă de autoritatea care a 

aplicat sanctiunea. 

Art. 50. Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, 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/modul, va fi scăzută 

nota la purtare cu câte un punct. 

Art. 51. (1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt 

obligaţi să acopere, 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. 
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(2) În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul 

deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. În caz 

contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la 

purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare. 

Art. 52. (1) Contestarea sancțiunilor prevăzute la art. 39, alin (3) cu excepția exmatriculării din toate unitățile de 

învățământ, se adresează, de către elev, părinte, tutore sau susținător legal/, în scris, consiliului de administrație al unității de 

învățământ, în termen de cinci zile calendaristice de la comunicarea sancțiunii. Exmatricularea din toate unitățile de 

învățământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educației, în termen de cinci zile calendaristice de la 

comunicarea sancțiunii. 

(2) Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. Hotărârea de soluționare a 

contestației este definitivă și poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă.  

(3) Contestația prevăzută la alin. (2) reprezintă procedura prealabilă reglementată de Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 53. În Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” sancţiunile se aplică, de regulă, după cum urmează: 
 

 

ABATEREA 

 

SANCTIUNEA 

Cine propune 

sanțiunea 

Consiliului 

profesoral 

a) Întârzierea la ore( inclusiv în mediul online) Observaţie individuală/ 

mustrare scrisă 

Consiliul clasei 

b) Staţionarea fără motiv pe coridoarele liceului, în curtea 

interioară şi în jurul liceului în timpul orelor; părăsirea curţii 

liceului în timpul programului 

Părăsirea incintei şcolii în timpul pauzelor sau după 

începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

profesorului diriginte şi fără acordul părintelui/tutorelui 

Observaţie individuală/ 

mustrare scrisă 

Consiliul clasei 

c) Prezentarea la activităţile liceului cu o ţinută 

necorespunzătoare şi fără echipamentul şi materialele 

didactice necesare 

Observaţie individuală 

/mustrare scrisă 

Consiliul clasei 

d) Orice act care afectează curăţenia, liniștea și ordinea 
în incinta şcolii 

Observaţie individuală/ 
mustrare scrisă/ retragerea 

temporară a bursei - 1 lună 

Consiliul clasei 
Directorul 

e) Utilizarea telefoanele celulare în timpul orelor de curs Observaţie individuală/ 

mustrare scrisă 

Consiliul clasei 

f) Introducerea animalelor în şcoală Observaţie individuală/ 

mustrare scrisă 

Consiliul clasei 

g) Aducerea în şcoală a unor persoane străine care 

perturbă activitatea acesteia sau pun în pericol siguranţa 

elevilor sau a personalului şcolii 

Mustrare scrisă/ exmatriculare Consiliul clasei 

Director 

h) Aruncarea de obiecte pe fereastră Mustrare scrisă/retragerea 

temporară a bursei - 1 lună 

Consiliul clasei 

Director 
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i) Săritul pe geam sau peste gardul şcolii Mustrare scrisă/retragerea 

temporară a bursei - 1 lună 

Consiliul clasei 

Director 

j) Fumatul în incinta liceului sau în curtea interioară  Mustrare scrisă/ retragerea 

temporară a bursei - 3 luni 

Consiliul clasei 

Director 

k) Consumul de băuturi alcoolice Mustrare scrisă/ retragerea 

definitivă a bursei 

/exmatriculare 

Consiliul clasei 

Director 

l) Posesia şi difuzarea materialor cu caracter obscen sau 

pornografic( inclusiv în cursul activităţilor online) 

Mustrare scrisă/retragerea 

definitivă a bursei 

/exmatriculare 

Consiliul clasei 

Director 

m) Modificarea sau distrugerea lucrărilor scrise în faţa 

profesorilor 

Mustrare scrisă/ retragerea 

temporară a bursei- 1 lună 

Consiliul clasei 

Director 

n) Deteriorarea bunurile din patrimoniul unităţii de 

învăţământ preuniversitar (materiale didactice şi mijloace 

de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, 

mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

Mustrare scrisă/ retragerea 

definitivă a bursei 

Consiliul clasei 

Director 

o) Aducerea de jigniri şi folosirea unui limbaj trivial faţă de 

colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ( inclusiv 

în mediul online) 

Mustrare scrisă/ retragerea 

definitivă a bursei/ 

 mutarea disciplinară la altă 

 clasă 

Consiliul clasei 

Director 

p) Furtul Mustrare scrisă/ retragerea 

definitivă a bursei/ 

exmatriculare şi sesizarea 

organelor de poliţie 

Consiliul clasei 

Director 

r) Introducerea, deținerea şi consumul sau comercializarea 

în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, a 

drogurilor, a substanțelor etnobotanice, a băuturilor 

alcoolice şi ţigărilor şi să participe la jocuri de noroc; 

Mustrare scrisă (pentru 

elevii claselor a IX- a și a X-

a)/exmatriculare (pentru 

elevii claselor a XI- a și a 

XII-a) şi sesizarea 

organelor de poliţie 

Consiliul clasei 

Director 

s) Aducerea şi difuzarea, în unitatea de învăţământ, a 

materialelor care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, 

care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

Mustrare scrisă (pentru 

elevii claselor a IX- a și a X-

a)/exmatriculare (pentru 

elevii claselor a XI- a și a 

XII-a) şi sesizarea 

organelor de poliţie 

Consiliul clasei 

Director 

t) Introducerea și folosirea în perimetrul unităţii de 

învăţământ preuniversitar a oricărui tip de arme sau alte 

instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori, brichete 

etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi 

psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ preuniversitar; 

Mustrare scrisă (pentru 

elevii claselor a IX- a și a X-

a)/exmatriculare (pentru 

elevii claselor a XI- a și a 

XII-a) şi sesizarea 

organelor de poliţie 

Consiliul clasei 

Director 
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u) Lovirea colegilor (bătaia) Mustrare scrisă (pentru elevii 

claselor a IX- a și a X-

a)/exmatriculare fără drept de 

reînscriere în unitatea 

 școlară şi sesizarea 

organelor de poliţie 

Consiliul clasei 

Director 

v) Distrugerea sau completarea documentelor şcolare, precum 

cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din 

portofoliu educaţional etc 

Mustrare scrisă (pentru elevii 

claselor a IX- a și a X-

a)/exmatriculare fără drept 

de reînscriere în 

 unitatea de școlară (pentru 

elevii claselor a XI-a și a 

XII- a şi sesizarea 

organelor de poliţie 

Consiliul clasei 

Director 

x) Insultarea (inclusiv în mediul online), hărțuirea (inclusiv 

în mediul online) sau lovirea colegiilor, cadrelelor didactice 

sau altelor persoane în perimetrului școlar; 

Mustrare scrisă (pentru elevii 

claselor a IX- a și a X-

a)/exmatriculare fără drept 

de reînscriere în 

 unitatea de școlară (pentru 

elevii claselor a XI-a și a 

XII- a) şi sesizarea 

organelor de poliţie 

Consiliul clasei 

Director 

y) Organizarea şi participarea la acţiuni de protest, care 

afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care 

afectează participarea la programul şcolar; 

Mustrare scrisă Consiliul clasei 

w) Blocarea căilor de acces în spaţiile de învăţământ; Mustrare scrisă Consiliul clasei 

z) Lansarea anunţuri false către serviciile de urgenţă; Mustrare scrisă /retragerea 

definitivă a bursei 

Consiliul clasei 

Director 

â) Provocarea, instigarea şi participarea la acte de Mustrare scrisă (pentru elevii 

claselor a IX- a și a X-

a)/exmatriculare fără drept 

de reînscriere în 

 unitatea de școlară (pentru 
elevii claselor a XI-a și a XII- 
a) şi sesizarea organelor de 
poliţie 

Consiliul clasei 

violenţă în şcoală şi în timpul activităţilor extraşcolare;  Director 

mailto:secretariatltv@yahoo.com
http://www.lttvb.ro/


LICEUL TEORETIC „TUDOR VLADIMIRESCU” 

BUCUREȘTI, SECTOR 6,  Bd. Iuliu Maniu nr. 15 
TEL/FAX:021.4103831; 021.4118708 

Email: secretariatltv@yahoo.com 

www.lttvb.ro 

 

 

ab) Fotografierea sau realizarea de filme care afecteaza 

imaginea elevilor, profesorilor sau personalului scolii 

Mustrare scrisă (pentru 

elevii claselor a IX- a și a X-

a)/exmatriculare (pentru 

elevii claselor a XI- a și a 

XII-a) şi sesizarea 

organelor de poliţie 

Consiliul clasei 

Director 

ac) Distribuirea link-ului de acces pe platformele educaţionale 

către alte persoane, inclusiv părinţi fără acordul cadrului 

didactic 

Mustrare scrisă însoţită de 

scăderea notei la purtare cu 

8 puncte / retragerea 

definitivă a bursei 

Consiliul clasei 

Director 

ad) Înregistrarea lecţiilor şi distribuirea acestora către alte 

persoane, inclusiv părinţi şi postarea acestora pe canale de 

socializare, media, etc., fără acordul cadrului didactic 

Mustrare scrisă însoţită de 

scăderea notei la purtare cu 

8 puncte (pentru elevii 

claselor a IX- a și a X-a) / 

retragerea definitivă a 

bursei / exmatriculare 

(pentru elevii claselor a XI- a 

și a XII-a) şi sesizarea 

organelor de poliţie 

Consiliul clasei 

Director 

 

Art. 54. (1) Profesorii care au constatat abaterea sunt obligaţi să informeze, în aceeaşi zi, dirigintele clasei şi să 

consemneze în Registrul cu abaterile elevilor: numele elevului, clasa şi abaterea desăvârşită. 

(2) Pentru fiecare incident (sunt definite incidente: toate comportamentele care pot avea urmări juridice penale, așa cum 

se prevede prin codul penal) se vor menționa măsurile corespunzatoare, precum și sancțiunile. 

Art. 55. În caz de repetare şi în funcţie de circumstanţele şi consecinţele faptelor, sancţiunea poate primi o altă 

încadrare decât cea exemplificată la art. 53. 

 

Consiliul elevilor 

Art. 56. (1) Fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului 

semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept 

de vot și nici nu le este permisă influențarea deciziei elevilor. 

(2) În fiecare unitate de învățământ de stat, particular și confesional se constituie Consiliul Școlar al Elevilor, format din 

reprezentanții elevilor de la fiecare clasă. 

Art. 57. (1) Consiliul elevilor este structură consultativă și partener al unității de învățământ și reprezintă 

interesele elevilor din învățământul preuniversitar la nivelul unității de învățământ. 

(2) Prin Consiliul Școlar al Elevilor, elevii își exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în mod direct. 

(3) Consiliul Școlar al Elevilor funcționează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul și nevoile unității de 

învățământ, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul național al elevilor. 

(4) Consiliul profesoral al unității de învățământ desemnează un cadru didactic care va stabili legătura între corpul 

profesoral și consiliul elevilor. 
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(5) Conducerea unității de învățământ sprijină activitatea Consiliului Școlar al Elevilor, prin punerea la dispoziție a 

logisticii necesare desfășurării activității acestuia și a unui spațiu pentru întrunirea Biroului executiv și Adunării 

generale a respectivului Consiliul Școlar al Elevilor. Fondurile pentru logistică și altele asemenea se asigură din 

finanțarea suplimentară, fără a afecta derularea activităţilor educaţionale. 
 

 Art. 58. Atribuțiile Consiliului Școlar al Elevilor sunt prevăzute în art. 41 al Statutului elevului. 

Art. 59. (1) Forul decizional al Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ este Adunarea generală . 

(2) Adunarea generală a Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ este formată din 

reprezentanții claselor și se întrunește cel puțin o dată pe lună. 

(3) Consiliul Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ are următoarea structură: 

a) președinte; 

b) vicepreședinte/vicepreședinți, în funcție de numărul de elevi din școală; 

c) secretar; 

d) membri: reprezentanții claselor. 

(4) Președintele, vicepreședintele/vicepreședinții și secretarul formează Biroul executiv. 

Art. 60. (1) Consiliul Școlar al Elevilor își alege, prin vot, președintele, elev din învățământul liceal. 

(2) Președintele Consiliului Școlar al Elevilor participă, cu statut de observator, la ședințele consiliului de administrație 

al unității de învățământ, la care se discută aspecte privind elevii, la invitația scrisă a directorului unității de 

învățământ. 

(3) Președintele Consiliului Școlar al Elevilor, elev din învățământul liceal, activează în Comisia de evaluare și 

asigurare a calității. 

(4) Președintele Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ are atribuțiile prevăzute în art. 43, alin 

(6) al Statutului elevului. 

(5) Mandatul președintelui Consiliului Școlar al Elevilor este de maximum doi ani. 

Art. 61. (1) Vicepreședintele Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ are atribuțiile 

prevăzute în art. 44, alin (1) al Statutului elevului. 

(2) Mandatul vicepreședintelui Consiliului Școlar al Elevilor al elevilor este de maximum doi ani. 

Art. 62. (1) Secretarul Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ are următoarele atribuții:  

a) întocmește procesul-verbal al întrunirilor Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ; 

b) notează toate propunerile avansate de Consiliul Școlar al Elevilor vilor. 

(2) Mandatul secretarului Consiliului Școlar al Elevilor este de maximum doi ani. 

Art. 63. Întrunirile Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ se vor desfășura de câte ori 

este cazul, fiind prezidate de președinte/un vicepreședinte. 

Art. 64. Consiliul Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ are în componență departamentele 

prevăzute în propriul regulament. 

Art. 65. (1) Prezentul regulament intră în vigoare odată cu avizarea acestuia în Consiliul Profesoral, 

aprobarea în Consiliul de administrație şi aducerea la cunoştinţa elevilor, sub semnătură, de către diriginţii claselor.  

(2) Absenţa de la şcoală în ziua în care Regulamentul este prezentat elevilor nu-i exonerează pe cei absenţi de 

prevederile acestuia. 
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Art. 66. Diriginţii au obligaţia ca în termen de trei zile de la aprobarea acestuia în Consiliul de administrație să-l 
aducă la cunoştinţa elevilor şi părinţilor (în prima şedinţă cu părinţii). 
 

 
Aprobat în Consiliul de Administraţie din data de 01.11.2021. 

 
 
 

Director 

Prof. Pavel Lazarov 
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