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EXTRAS DIN REGULAMENTUL INTERN DE 

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
 

AN ŞCOLAR 2017–2018 

 
 

CONSILIUL CLASEI 
 

Consiliul clasei funcționează în învățământul primar, gimnazial, liceal și este constituit din 

totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puțin un părinte delegat al 

comitetului de părinți al clasei, și, pentru toate clasele, cu excepția celor din învățământul primar, 

din reprezentantul elevilor clasei respective. 

Președintele consiliului clasei este învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământul 

primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învățământului gimnazial, liceal. 

Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte ori 

situația o impune, la solicitarea învățătorului/ institutorului/ profesorului pentru învățământul 

primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai elevilor. 

Consiliul clasei își desfășoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele 

obiective: 

 armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor și cu așteptările 

părinților; 

 evaluarea corectă a progresului școlar și comportamental al elevilor; 

 coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor 

elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaționale, stabilite pentru colectivul clasei; 

 stabilirea și punerea în aplicare a modalităților de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învățare; 

 organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili de performanțe școlare înalte. 

Consiliul clasei are următoarele atribuții: 

 analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev; 

 stabilește măsuri de asistență educațională, atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de 

comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite; 

 stabilește notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de comportamentul acestora în 

unitatea de învățământ preuniversitar și în afara acesteia, și propune consiliului profesoral 

validarea mediilor mai mici decât 7.00 și a calificativelor „suficient” și „insuficient”, pentru 

învățământul primar; 

 propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

 participă la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea 

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte sau a 

cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei; 

 propune învățătorului/ institutorului/profesorului pentru învățământul primar/ profesorului 

diriginte, din proprie inițiativă sau la solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, după 

caz, sancțiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoare; 

      Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în 

prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora. Hotărârile adoptate în ședințele consiliului clasei se 

înregistrează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei. 

      Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoțit în mod obligatoriu, de dosarul  
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care conține anexele proceselor-verbale. 

Documentele consiliului clasei sunt: 

1. tematica și graficul ședințelor consiliului clasei; 

2. convocatoarele la ședințele consiliului clasei; 

3. registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoțit de dosarul cu anexele proceselor-

verbale. 

 

PARTENERII EDUCAŢIONALI 
 

Părinţii/ tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu şcoala, în vederea realizării 

obiectivelor educaţionale. 

 Colaborarea părinţilor cu şcoala, organizarea opţiunilor acestora cu efect educaţional, 

realizarea scopurilor finale pe care şi le propun atât părinţii, cât şi unitatea de învăţământ, sunt 

obiective majore ale Liceului Teoretic ”Callatis” Mangalia. 

 Părinţii au obligaţia de a cunoaşte şi respecta regulamentul intern de organizare şi 

funcţionare atât din perspectiva părinţilor, cât şi din aceea a elevilor:  

 îşi conduc sau îşi aşteaptă copiii de la cursuri fără să pătrundă în interiorul clădirii; 

 au obligaţia să aducă la secretariatul liceului scutirile medicale ale copiilor lor în termen de 

cel mult 7 zile lucrătoare de la data întoarcerii la şcoală, să controleze şi să semneze carnetul 

de elev; 

 au obligaţia să prezinte personal, la secretariatul liceului, cererea de învoire de cel mult 20 

ore pe semestru, pentru evenimente speciale ale familiei. 

 

DREPTURILE PĂRINŢILOR, TUTORILOR SAU SUSŢINĂTORILOR 

LEGALI 

 

Părintele, tutorele sau susținătorul legal al antepreșcolarului/preșcolarului/elevului are 

dreptul să decidă, în limitele legii, cu privire la unitatea de învățământ unde va studia copilul/elevul. 

Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat 

periodic referitor la situația școlară și comportamentul propriului copil. 

Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să 

dobândească informații numai referitor la situația propriului copil. 

Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unității de 

învățământ dacă: 

1. a fost solicitat/ a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul unității 

de învățământ; 

2. desfășoară activități în comun cu cadrele didactice; 

3. depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ; 

4. participă la întâlnirile programate cu educatoarea/ învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru 

învățământ preșcolar/ primar/ profesorul diriginte. 

Consiliul de administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților, tutorilor 

sau susținătorilor legali în unitățile de învățământ, pentru alte situații decât cele prevăzute anterior. 

Părinții, tutorii sau susținătorii legali au dreptul să se constituie în asociații cu personalitate 

juridică, conform legislației în vigoare. 

Asociația părinților se organizează și funcționează în conformitate cu propriul statut. 

Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/ elevului are dreptul să solicite 

rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuții amiabile, cu 

salariatul unității de învățământ implicat cu educatoarea/ învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru  
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învățământul preșcolar/ primar/ profesorul diriginte, cu directorul unității de învățământ. În situația 

în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susținătorul 

legal adresează o cerere scrisă conducerii unității de învățământ. 

În cazul în care au fost parcurse etapele menționate anterior, fără rezolvarea stării 

conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/ elevului are dreptul să solicite 

rezolvarea situației la inspectoratul școlar. 

În cazul în care au fost parcurse toate etapele anterior menţionate, fără rezolvarea stării 

conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/ elevului are dreptul să solicite 

rezolvarea situației la Ministerul Educației Naţionale. 

 

ÎNDATORIRILE PĂRINŢILOR, TUTORILOR SAU 

SUSŢINĂTORILOR LEGALI 

 
Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura 

frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea 

elevului, până la finalizarea studiilor. 

Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, 

părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, 

în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă/ pentru evitării degradării stării de 

sănătate a celorlalți elevi/preșcolari din colectivitate/ unitatea de învățământ. 

Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, 

să ia legătura cu profesorul pentru învățământul preșcolar/ învățătorul/ institutorul/ profesorul 

pentru învățământul primar/ profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului. 

 Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul 

educatoarei/ învățătorului/ profesorului pentru învățământ preșcolar/ primar, profesorului diriginte, 

cu nume, dată și semnătură. 

Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile 

bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev.  

Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are 

obligația să-l însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor 

de curs să-l preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să 

desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană. 
Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/ elevilor și a 

personalului unității de învățământ. 

Respectarea prevederilor ROFUIP și a Regulamentului intern de organizare şi 

funcţionare al Liceului Teoretic “Callatis” este obligatorie pentru părinții, tutorii sau 

susținătorii legali ai copiilor/elevilor. 

 Cel puţin o dată pe durata unui an şcolar, părinţii vor lua legătura cu fiecare profesor care 

predă la clasa unde învaţă copilul lor, sau ori de câte ori este cazul. 

 Părinţii sunt răspunzători de ţinuta elevilor în timpul programului şcolar şi vor fi 

atenţionaţi de către învăţător/diriginte atunci când copiii lor vin la şcoală în ţinuta 

necorespunzătoare. 
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ADUNAREA GENERALĂ A PĂRINŢILOR 
 

Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau susținătorii legali 

ai copiilor/ elevilor de la grupă/clasă. 

Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor 

didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a condițiilor 

necesare educării copiilor/elevilor, respectiv, privind activităţile, auxiliarele didactice şi mijloacele 

de învăţământ  necesare în demersul educativ. 

În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de elevi și 

nu situația concretă a unui elev. Situația unui elev se discută individual, numai în prezența 

părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului respectiv. 

Adunarea generală a părinților se convoacă de către educatoare/ învățător/ institutor/ 

profesorul pentru învățământul preșcolar/ primar/ profesorul diriginte, de către președintele 

comitetului de părinți al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor 

clasei. 

 Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este 

valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților, tutorilor sau susținătorilor 

legali ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu 

din cei prezenți. în caz contrar, se convoacă o nouă adunare generală a părinților, în cel mult 7 zile, 

în care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți. 

 

 

COMITETUL DE PĂRINŢI 

 
În unitățile de învățământ, la nivelul fiecărei grupe/ clase, se înființează și funcționează 

comitetul de părinți. 

Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea 

generală a părinților, convocată de educatoare/ învățător/ profesorul pentru învățământul preșcolar 

sau primar/ profesorul diriginte care prezidează ședința. 

Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 15 

zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. 

Comitetul de părinți se compune din trei persoane: un președinte și doi membri; în prima 

ședință de după alegere membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le comunică 

profesorului pentru învățământul preșcolar/primar/profesorului diriginte. 

Comitetul de părinți reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai 

elevilor clasei în adunarea generală a părinților la nivelul școlii, în consiliul reprezentativ al 

părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei și în relațiile 

cu echipa managerială. 

Comitetul de părinți are următoarele atribuții: 

1. pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor clasei; deciziile se 

iau în cadrul adunării generale a părinților, cu majoritatea simplă a voturilor părinților, tutorilor 

sau susținătorilor legali prezenți; 

2. sprijină educatoarea/ învățătorul/ profesorul pentru învățământ preșcolar/ primar/ profesorul 

diriginte în organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și activități educative extrașcolare; 

3. sprijină educatoarea/ învățătorul/ profesorul pentru învățământ preșcolar/ primar/ profesorul 

diriginte în derularea programelor de prevenire și combatere a absenteismului în mediul școlar; 

4. atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuții financiare sau materiale, susțin 

programe de modernizare a activității educative și a bazei materiale din clasă și din școală;  
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5. sprijină conducerea unității de învățământ și educatoarea/ învățătorul/ profesorul pentru 

învățământ preșcolar/ primar/ profesorul diriginte și se implică activ în întreținerea, dezvoltarea 

și modernizarea bazei materiale a grupei/ clasei și a unității de învățământ; 

6. sprijină unitatea de învățământ și educatoarea/ învățătorul/ profesorul pentru învățământ 

preșcolar/ primar/ profesorul diriginte în activitatea de consiliere și de orientare socio-

profesională; 

7.  se implică activ în asigurarea securității copiilor/elevilor pe durata orelor de curs, precum și în 

cadrul activităților educative, extrașcolare și extracurriculare; 

8.  prezintă, semestrial, adunării generale a părinților, justificarea utilizării fondurilor, dacă acestea 

există; 

9.  poate veni cu sugestii şi propuneri privind cursuri opţionale ale elevilor, activităţi extraşcolare, 

obligativitatea unui anumit tip de vestimentaţie pentru elevi. 

Președintele comitetului de părinți reprezintă părinții, tutorii sau susținătorii legali în 

relațiile cu conducerea unității de învățământ și alte foruri, organisme și organizații. 

Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar, întreținerea, dezvoltarea și 

modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie. 

Sponsorizarea unei grupe/clase de către un agent economic/ persoane fizice se face 

cunoscută comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru 

copii/ elevi/ părinți, tutori sau susținători legali. 

Este interzisă implicarea copiilor/ elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea 

fondurilor. 

 

 

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR/ 

ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI 

 
La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează consiliul reprezentativ al părinților. 

Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din președinții 

comitetelor de părinți ale grupelor/claselor. 

Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți ale căror 

atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează în 

procesul-verbal al ședinței. 

Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar. 

Convocarea ședințelor consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele acestuia 

sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți. 

Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ. 

Consiliul reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor 

celor prezenți. 

Președintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice și 

juridice. 

Președintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinților. 

Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții: 

1. propune unităților de învățământ discipline și domenii care să se studieze prin curriculumul la 

decizia școlii; 

2. sprijină parteneriatele educaționale între unitățile de învățământ și instituțiile/organizațiile  cu rol 

educativ din comunitatea locală; 
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3. susține unitatea de învățământ în derularea programelor de prevenire și de combatere a 

absenteismului și a violenței în mediul școlar; 

4. sprijină conducerea şcolii în acţiunile de promovare a imaginii unității de învățământ în 

comunitatea locală; 

5. se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice minorităților în 

plan local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural; 

6. susține unitatea de învățământ în organizarea și desfășurarea tuturor activităților; 

7. susține conducerea unității de învățământ în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu 

părinții, tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale; 

8. colaborează cu instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală 

de asistență socială și protecția copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizațiile 

nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației elevilor care au nevoie 

de ocrotire; 

9. sprijină conducerea unității de învățământ în întreținerea și modernizarea bazei materiale; 

10. susține unitatea de învățământ în activitatea de consiliere și orientare socio-profesională sau de 

integrare socială a absolvenților; 

11. propune măsuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul obligatoriu și încadrarea în muncă 

a absolvenților; 

12. se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea 

de învățământ, la solicitarea cadrelor didactice; 

13. sprijină conducerea unității de învățământ în asigurarea sănătății și securității elevilor; 

14. are inițiative și se implică în îmbunătățirea calității vieții, în buna desfășurare a activității 

şcolare şi extraşcolare. 

Consiliul reprezentativ al părinților este o structură fără personalitate juridică, nu are 

patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi de a 

primi finanţări. 

Asociația de părinți a unității de învățământ poate atrage resurse financiare extrabugetare, 

constând în contribuții, donații, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din 

țară și din străinătate, care vor fi utilizate pentru: 

1. modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și sportive; 

2. acordarea de premii și de burse elevilor; 

3. sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare; 

4. acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație materială 

precară; 

5. alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate de 

adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă. 

Consiliul reprezentativ al părinților colaborează cu structurile asociative ale părinților la nivel 

local, județean, regional și național. 

În cazul în care familia nu răspunde sesizărilor repetate ale şcolii, sau se declară în 

imposibilitatea exercitării controlului asupra copilului, şcoala va sesiza autoritatea tutelară pentru 

apărarea drepturilor minorului. 

Părinţii au obligaţia de a se implica în gestionarea unor probleme disciplinare ale elevilor la 

nivelul claselor prin:  

- participare ca observatori, cu acordul profesorilor, la activităţi şcolare şi extraşcolare  

-consultanţi în stabilirea unor măsuri disciplinare 

“Balul Bobocilor”, precum şi “Banchetul” se organizează de către un comitet al părinţilor 

elevilor claselor a XII-a, prin Asociaţia părinţilor elevilor Liceului Teoretic ”Callatis”, aceasta  
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având personalitate juridică. ,,Banchetul” poate fi organizat, de asemenea, şi de un comitet al 

părinţilor elevilor claselor a Vlll-a, în aceleaşi condiţii de mai sus.  

“Cursul festiv” la absolvirea clasei a VIII-a, respectiv a clasei a XII-a se organizează de 

către conducerea liceului şi diriginţi, în colaborare cu un comitet al părinţilor elevilor claselor 

a VIII-a/ a XII-a, prin Asociaţia părinţilor elevilor Liceului Teoretic ”Callatis”. Dacă părinţii 

solicită sprijinul unor firme de organizare a cursului festiv, acestea au obligaţia de a colabora 

cu conducerea unităţii de învăţământ în vederea organizării şi derulării în condiţii optime a 

cursului festiv. 

 

CONTRACTUL EDUCAŢIONAL 

 

Liceul Teoretic “Callatis” încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul 

înscrierii antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional 

în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. 

Modelul contractului educațional este prezentat în Anexa nr. 5, parte integrantă a ROFUIP. 

Acesta este particularizat pentru Liceul Teoretic „Callatis” prin decizia consiliului de administrație, 

după consultarea consiliului reprezentativ al părinților, anexa nr. 5 din Regulamentul Intern de 

Organizare şi Funcţionare. 

Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul unității de 

învățământ. 

Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și care 

se atașează contractului educațional. 

Contractul educațional cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a părților 

semnatare - respectiv unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, părintele, tutorele 

sau susținătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părților, 

obligațiile părților, durata valabilității contractului, alte clauze. 

Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore 

sau susținătorul legal, altul pentru unitatea de învățământ și își produce efectele de la data semnării. 

Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul 

educațional. Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute 

în contractul educațional de către fiecare părinte, tutore sau susținător legal și adoptă măsurile care 

se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document. 
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BENEFICIARII PRIMARI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

PREUNIVERSITAR DIN LICEUL TEORETIC „CALLATIS” 
 

 

DOBÂNDIREA ȘI EXERCITAREA CALITĂȚII DE BENEFICIAR PRIMAR 

AL EDUCAȚIEI 
 

Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învățământului sunt antepreșcolarii, 

preșcolarii și elevii. 

Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea într-o unitate de 

învățământ. 

Înscrierea se aprobă de către conducerea unității de învățământ cu respectarea ROFUIP și a 

altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite din partea părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali. Înscrierea în unitățile de educație antepreșcolară și în învățământul preșcolar se  

face conform prevederilor legale în vigoare. 

Înscrierea în clasa pregătitoare/clasa I, se face conform metodologiei aprobate prin ordin al 

ministrului educației naționale. 

În situația în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absențe ca 

urmare a unor probleme de sănătate sau se observă, din cauza înscrierii anticipate din punct de 

vedere al vârstei, manifestări de oboseală sau de neadaptare școlară, părinții, tutorii sau susținătorii 

legali pot depune la unitatea de învățământ o solicitare de retragere a copilului în vederea 

reînscrierii în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I în următorul an școlar. La cererea motivată a 

părintelui, reînscrierea se poate face şi în anul şcolar în care s-a solicitat retragerea, în clasa 

anterioară nivelului din care s-a retras elevul. 

În situația solicitării de retragere menționate anterior, unitatea de învățământ va consilia 

părinții, tutorii sau susținătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al 

elevului și îi va informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea 

dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa pregătitoare. 

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menționată mai sus, se efectuează sub 

coordonarea Centrului județean de resurse și asistență educațională Constanţa. 

Înscrierea în clasa a IX-a a învățământului liceal se face în conformitate cu metodologia 

aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. 

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

specifice de admitere în clasa respectivă. 

Calitatea de beneficiar primar al educației se exercită prin frecventarea cursurilor și prin 

participarea la activitățile existente în programul fiecărei unități de învățământ. 

Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de 

către Liceul Teoretic “Callatis”. 

Prezența beneficiarilor primari ai educației la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul 

didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență. 

Motivarea absențelor se face de către învățătorul/ profesorul pentru învățământul primar/ 

profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 

În cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta 

personal învățătorului/ institutorului/ profesorului pentru învățământul primar/ profesorului diriginte 

actele justificative pentru absențele copilului său. 
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Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt: 

 adeverință eliberată de medicul cabinetului 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; 

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

scrise ale părintelui, tutorului sau susținătorului legal al elevului, sau ale elevului major, 

adresate învățătorului/ profesorului pentru învățământul primar/ profesorului diriginte al 

clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul Liceului Teoretic “Callatis”. 

Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de maximum 

7 zile de la reluarea activității elevului și vor fi păstrate de către învățătorul/ institutorul/ profesorul 

pentru învățământul primar/ profesorul diriginte, pe tot parcursul anului școlar. 

Nerespectarea termenului prevăzut atrage, de regulă, declararea absențelor ca nemotivate. 

Directorul Liceului Teoretic “Callatis” aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la 

olimpiadele școlare naționale, internaționale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional și 

național, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoțitori. 

Elevii din învățământul preuniversitar, retrași, se pot reînmatricula, la cerere, de regulă, la 

începutul anului școlar la același nivel/ciclu de învățământ/formă de învățământ, redobândind astfel 

calitatea de elev. 

Elevii aflați în situații speciale, cum ar fi, căsătorie, nașterea unui copil, persoane aflate în 

îngrijire, detenție și altele asemenea, vor fi sprijiniți să finalizeze învățământul obligatoriu. 

Programul începe la ora 8,00, punctualitatea fiind o normă fundamentală, toţi elevii având 

obligativitatea prezenţei la cursuri în timp util. Nu se admit întârzieri la ore! Elevii care întârzie nu 

au voie să deranjeze ora şi sunt consideraţi absenţi nemotivat. 

Uşile liceului se închid la ora 8.00 şi vor fi deschise doar în timpul pauzelor. Elevilor care 

întârzie sau ajung mai devreme la şcoală li se permite accesul în holul liceului sau la bibliotecă, 

astfel încât să nu deranjeze orele. Poarta liceului se închide după ce elevii intră la cursuri şi se 

deschide pentru elevii care finalizează programul în funcţie de orar. 

Ieşirea elevilor din şcoală în timpul programului sau în pauze este strict interzisă, cu 

excepţia situaţiilor speciale, cazuri în care, elevii vor putea ieşi numai după ce au obţinut de la 

profesorul disciplinei orei respective un bilet de voie; agentul de pază va trece într-un registru special 

motivul învoirii şi profesorul care răspunde pentru învoire, după care îi va returna acestuia biletul de 

învoire recuperat de la elev. 

Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învăţător/ profesor, 

care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. 

Elevii scutiţi medical de efort fizic au obligativitatea de a participa la orele de educaţie 

fizică, ei urmând să realizeze diferite atribuţii solicitate de către profesor  (asistenţă în sală, arbitraj, 

cronometrare, măsurare, ţinerea scorului etc.). 

Calitatea de elev al Liceului Teoretic “Callatis” Mangalia impune o bună pregătire şi 

participare activă la activităţile curriculare şi extracurriculare şi este dovedită de volumul şi calitatea 

abilitaţilor, capacităţilor şi competenţelor formate. 
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STATUTUL BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAȚIEI 
 

DREPTURILE BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAȚIEI 
 

 

Prezentul capitol reglementează drepturile și obligațiile beneficiarilor primari ai educației 

din Liceul Teoretic “Callatis”. 

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, respectiv părinți, tutori sau susținători legali. 

Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii se bucură de toate drepturile constituționale, precum și 

de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educației. 

Conducerea și personalul din unitatea de învățământ au obligația să respecte dreptul la 

imagine al antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor. 

Nicio activitate organizată în cadrul Liceului Teoretic “Callatis” nu poate leza demnitatea 

sau personalitatea antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor. 

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. 

Antepreșcolarii, preșcolarii și 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. 

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 

liceului, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, cu specificul școlii și cu 

nevoile comunității locale. 

Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă. 

Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a 

contesta rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în 

prezența elevului și a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, în termen de 5 zile de la 

comunicare. Poate fi contestată doar lucrarea redactată cu cerneală sau pix permanent. 

În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate 

satisfăcătoare, elevul/părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în scris, directorului 

unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale 

sau practice. 

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. 

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

iar în cazul învățământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două cadre 

didactice. 

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 de un punct, contestația este acceptată. 

În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării inițiale.  
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Directorul trece nota acordată în urma contestației, autentifică schimbarea prin semnătură și 

aplică ștampila unității de învățământ. 

Calificativul sau notele obținute în urma contestației, rămân definitive. 

În situația în care în unitatea de învățământ nu există alți învățători/ profesori pentru 

învățământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi 

desemnați, de către inspectoratul școlar, cadre didactice din învățământul primar sau profesori de 

specialitate din alte unități de învățământ. 

Conducerea unității de învățământ este obligată să pună, gratuit, la dispoziția beneficiarilor 

primari, bazele materială și sportivă pentru pregătirea organizată a acestora. 

Beneficiarii primari ai educației din învățământul de stat au dreptul la școlarizare gratuită. 

Pentru anumite activități stabilite în funcție de niveluri, cicluri și programe de studii se pot 

percepe taxe, în condițiile prevăzute de lege. 

În condițiile prevăzute de lege, elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul 

preuniversitar de stat pot beneficia de diferite tipuri de burse: 

 bursă de performanță 

 bursă de merit 

 bursă de studiu  

 bursă de ajutor social 

 bursa „Bani de liceu” 

Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al ministrului educației 

naţionale. 

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. 

Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual, de către 

consiliul de administrație al unității de învățământ, în funcție de fondurile repartizate și de 

rezultatele elevilor. 

Elevii pot beneficia și de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu 

alte persoane juridice sau fizice. 

În condițiile legii, elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru continuarea 

studiilor. 

Elevii și cursanții străini din învățământul preuniversitar, precum și elevii etnici români cu 

domiciliul în străinătate pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale. 

Unitatea de învățământ este obligată să asigure elevilor servicii complementare cum ar fi: 

consilierea și informarea elevilor de către cadrele didactice, în cadrul orei de consiliere, consilierea 

în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică și socială prin personal de specialitate. 

La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al 

ministrului educaţiei naţionale şi ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a 

antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor. 

Statul acordă premii, burse, locuri în tabere și alte asemenea stimulente materiale elevilor cu 

performanțe școlare înalte, precum și celor cu rezultate remarcabile în educația și formarea lor 

profesională sau în activități culturale și sportive. 

Statul și alți factori interesați susțin financiar activitățile de performanță, de nivel național și 

internațional, ale elevilor. 

Statul susține antepreșcolarii, preșcolarii și elevii cu probleme și nevoi sociale, precum și pe 

aceia cu cerințe educaționale speciale. 

Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ de stat beneficiază de 

asistență medicală, psihologică și logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice și 

logopedice școlare, ori în unități medicale de stat. 
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Elevii Liceului Teoretic “Callatis” 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. 

Copiii/ tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, au aceleași 

drepturi ca și ceilalți elevi. 

Pentru beneficiarii primari ai educației cu cerințe educaționale speciale, cu boli cronice sau 

nedeplasabili din motive medicale, se poate organiza învățământ la domiciliu sau pe lângă unitățile 

de asistență medicală. 

Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul să participe la activități extrașcolare. 

Activitățile extrașcolare sunt realizate în cadrul unității de învățământ, în tabere școlare, în 

baze sportive, turistice și de agrement sau în alte unități acreditate în acest sens, cu respectarea 

prevederilor regulamentelor de funcționare ale acestora. 

Elevilor din Liceul Teoretic “Callatis” le este garantată, conform legii, libertatea de asociere 

în cercuri și în asociații științifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează și 

funcționează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unității de învățământ. 

Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute 

de lege și care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranței naționale, al ordinii  

publice, pentru a proteja sănătatea și moralitatea publică sau drepturile și libertățile altora. 

Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activitățile pot fi organizate în 

unitatea de învățământ, la cererea grupului de inițiativă, numai cu aprobarea consiliului de 

administrație. În acest caz, aprobarea pentru desfășurarea acestor acțiuni va fi condiționată de 

acordarea de garanții scrise, oficiale, ale organizatorilor sau ale părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali ai acestora, în cazul elevilor minori, cu privire la securitatea persoanelor și a 

bunurilor. 

În cazul în care conținutul activităților care se desfășoară în Liceul Teoretic “Callatis” 

contravine principiilor legale, care guvernează învățământul preuniversitar, directorul unității de 

învățământ poate propune consiliului de administrație suspendarea desfășurării acestor activități și, 

în baza hotărârii consiliului, poate suspenda sau interzice desfășurarea lor. 

În Liceul Teoretic “Callatis” libertatea elevilor de a redacta și difuza reviste/ publicații 

școlare proprii, este garantată, conform legii. 

În cazul în care aceste reviste/ publicații conțin elemente care afectează siguranța națională, 

ordinea publică, sănătatea și moralitatea, drepturile și libertățile cetățenești sau prevederile ROFUIP 

şi ale prezentului Regulament, directorul propune consiliului de administrație suspendarea redactării 

și difuzării acestora și în baza hotărârii consiliului de administraţie, le poate suspenda temporar sau 

le poate interzice definitiv. 

 

OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAȚIEI 
 

Beneficiarii primari ai educației din învățământul de stat cu frecvență au obligația de a 

frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competențele și de a-

și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare. 

Beneficiarii primari ai educației trebuie să aibă un comportament civilizat și o ținută 

decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei. 

a) Ţinuta vestimentară: Elevii au obligaţia de a purta însemnele instituţiei şcolare: cămaşă albă, 

cravată lila-fetele, mov-băieţii, insignă. 

Pantalonii să aibă talia mai înaltă, să nu lase la vedere lenjeria intimă (nu sunt admişi pantalonii 

franjuraţi). Fustele să nu depăşească un lat de palmă (5 cm) deasupra genunchiului. 
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Nepurtarea însemnelor instituţiei şcolare atrage, la fiecare a cincea abatere 

consemnată de oricare dintre profesori în procesul-verbal al clasei, scăderea mediei la purtare 

cu câte un punct.   

b) Aspectul părului: Fetele: părul nevopsit sau cel mult vopsit în culori naturale. Aspectul acestuia 

trebuie să fie natural, fără artificii de coafură neadecvate.  

Băieţii: părul trebuie să fie tuns scurt (2-5 cm) şi cu aspect natural, nu trebuie să aibă barbă, 

mustaţă. 

c) Încălţămintea nu trebuie să aibă imprimeuri exagerate, tocuri foarte înalte (maxim 6 cm). În 

sezonul estival nu sunt permişi papucii. 

d) Fetele nu au voie să poarte piercing-uri, iar băieţii cercei şi piercing-uri. 

e) Machiajul trebuie să fie discret şi decent, în culori naturale. 

f) Manichiura şi pedichiura trebuie să fie în culori naturale, discrete. 

g) Accesoriile purtate de către elevi nu trebuie să fie extravagante. 

Beneficiarii primari ai educației, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile 

de vârstă și individuale ale acestora, vor fi stimulați să cunoască și încurajați să respecte: 

1. ROFUIP-ul și Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al Liceului Teoretic “Callatis”; 

2. regulile de circulație; 

3. normele de securitate și a sănătății în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor; 

4. normele de protecție civilă; 

5. normele de protecție a mediului. 

Este interzis elevilor și tinerilor din sistemul de învățământ preuniversitar: 

 să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 

documente din portofoliu educațional etc.; 

 să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și 

mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de 

învățământ etc.); 

 să aducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor, 

atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și 

intoleranța; 

 să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de 

învățământ sau care afectează participarea la programul școlar; 

 să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ; 

 să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unității de învățământ și în afara 

acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să participe la jocuri de noroc; 

 să introducă și/ sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau 

de alte produse pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și sprayuri 

lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și 

psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității de învățământ; 

 să posede și/ sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

 să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor; 

prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de 

curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situații de urgență sau dacă utilizarea lor poate contribui 

la optimizarea procesului instructiv-educativ; 

 să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este permisă 

înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la 

optimizarea procesului instructiv-educativ; 

 să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul 

unității de învățământ; 
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 să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și 

provocatoare; 

 să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și 

față de personalul unității de învățământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora; 

 să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în afara ei; 

 să părăsească incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, 

fără avizul profesorului de serviciu sau a învățătorului/ profesorului pentru învățământul primar/ 

profesorului diriginte; 

 să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și/ sau a 

personalului unității de învățământ. 

Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice 

pentru consemnarea notelor, precum și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, pentru 

informare în legătură cu situația lor școlară. 

Elevii din sistemul de învățământ de stat au obligația de a utiliza cu grijă manualele școlare 

primite gratuit și de a le restitui în stare bună la sfârșitul anului școlar. 
 

RECOMPENSE ȘI SANCȚIUNI ALE BENEFICIARILOR 

PRIMARI AI EDUCAȚIEI 
 

RECOMPENSE ALE BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAȚIEI 
 

Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin 

comportament exemplar pot primi următoarele recompense: 

1. evidențiere în fața colegilor clasei; 

2. evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului profesoral; 

3. comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite 

pentru care elevul este evidențiat; 

4. burse de merit, de studiu, și de performanță pentru elevii de la cursurile cu frecvență din 

învățământul preuniversitar de stat; 

5. alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățământ, ori de agenți 

economici sau de sponsori; 

6. premii, diplome, medalii; 

7. recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din țară și din 

străinătate; 

8. premiul de onoare al unității de învățământ. 

Performanța elevilor la olimpiadele și concursurile pe discipline, la olimpiadele sau concursurile 

de creație tehnico-științifică și artistică și la olimpiadele și concursurile sportive se recompensează 

financiar, în conformitate cu reglementările stabilite de Ministerul Educației Naţionale. 

La sfârșitul anului școlar, beneficiarii primari ai educației pot fi premiați prin acordarea de 

diplome pentru activitatea desfășurată și/sau rezultatele obținute. 

Acordarea premiilor se face la nivelul unității de învățământ, la propunerea învățătorului/ 

profesorului pentru învățământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei sau a 

directorului școlii. 

Diplomele se pot acorda: 

1. pentru rezultate deosebite la învățătură sau pe discipline, potrivit consiliului profesoral al unității; 

numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii care primesc diplome pe 

discipline sunt selectați numai dintre aceia care au obținut media 10 anuală sau calificativul „Foarte  
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bine” la disciplina respectivă; 

2. pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru o relaționare corespunzătoare cu colegii, 

pentru alte tipuri de activități sau preocupări care merită să fie apreciate. 

Elevii din învățământul gimnazial şi liceal pot obține premii dacă: 

 au obținut primele trei medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici de 9.00; 

pentru următoarele trei medii, până la media 8.50, se pot acorda mențiuni; 

 s-au distins la una sau la mai multe discipline de studiu; 

 au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități extrașcolare 

desfășurate la nivel local, județean, național sau internațional; 

 s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică; 

 au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvență pe parcursul anului școlar. 

Unitatea de învățământ poate stimula activitățile de performanță înaltă ale copiilor/ elevilor 

la nivel local, național și internațional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului 

reprezentativ al părinților, a agenților economici, a fundațiilor științifice și culturale, a comunității 

locale etc. 

 

SANCȚIUNI ALE BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAȚIEI 
 

Sancțiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele: 

1. observația individuală; 

2. mustrarea scrisă; 

3. retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu; 

4. mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeași unitate de învățământ sau la o altă unitate 

de învățământ; 

5. preavizul de exmatriculare; 

6. exmatricularea. 

Cu excepția observației individuale, toate sancțiunile aplicate elevilor sunt comunicate, 

în scris, părinților, tutorilor sau susținătorilor legali și elevului major. 

Observația individuală constă în atenționarea elevului, cu privire la încălcarea 

regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate și consilierea acestuia astfel 

încât să dovedească, ulterior, un comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată 

atenția că, în situația în care nu își schimbă comportamentul, i se va aplica o sancțiune mai severă. 

Sancțiunea se aplică de către învățător/ profesorul pentru învățământul primar/ profesorul 

diriginte. 

Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către învățător/ profesorul 

pentru învățământul primar/ profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea 

sancțiunii. 

Sancțiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut 

faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-

verbale al consiliului clasei și într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către 

învățător/ profesorul pentru învățământul primar/ profesorul diriginte, la sfârșitul semestrului. 

Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ tutorelui/ 

susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, 

prin poştă, cu confirmare de primire. 

Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost 

înregistrată în registrul de intrări-ieșiri al unității. 

Sancțiunea poate fi însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea 

calificativului, în învățământul primar. 
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Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea 

consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. 

Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în 

învățământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unității de învățământ. 

Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeași unitate de învățământ sau la o altă 

unitate de învățământ, se propune de către consiliul clasei, se aprobă de către consiliul profesoral 

și se aplică prin înmânarea, în scris și sub semnătură, a sancțiunii, de către învățător/ institutor/ 

profesorul pentru învățământul primar/ profesorul diriginte/ director, părintelui, tutorelui sau 

susținătorului legal al elevului minor sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 

Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei și în registrul matricol. 

Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al 

unității de învățământ la care finalizează cursurile semestrului din anul școlar respectiv. 

Sancțiunea nu se aplică în învățământul primar. 

Preavizul de exmatriculare se întocmește de către profesorul diriginte, pentru elevii care 

absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o 

singură disciplină/ modul, cumulate pe un an școlar, se semnează de către acesta și de director și se 

înmânează și sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau elevului, dacă acesta a 

împlinit 18 ani. 

Sancțiunea nu se aplică elevilor din învățământul obligatoriu. 

Sancțiunea se consemnează în registrul de evidență a elevilor și în catalogul clasei și se 

menționează în raportul consiliului clasei la sfârșit de semestru sau de an școlar. 

Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al 

unității de învățământ. 

Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învățământ în care acesta a 

fost înscris, până la sfârșitul anului școlar. 

Exmatricularea poate fi: 

1. exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeași unitate de învățământ și în 

același an de studiu; 

2. exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ; 

3. exmatriculare din toate unitățile de învățământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă 

de timp. 

Sancțiunea nu se aplică elevilor din învățământul obligatoriu. 

Elevii exmatriculați din unitățile de învățământ liceal pentru motive imputabile se pot 

transfera, în anul școlar următor, într-o unitate de învățământ din rețeaua Ministerul Educației 

Naţionale, cu respectarea prevederilor ROFUIP și a regulamentelor specifice din unitățile de 

învățământ din care au fost exmatriculați. 

Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeași unitate de 

învățământ și în același an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului pentru 

abateri grave, prevăzute de ROFUIP sau de Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al 

unității de învățământ sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unității de învățământ. 

Sancțiunea se aplică și pentru un număr de cel puțin 40 de absențe nejustificate din totalul 

orelor de studiu sau cel puțin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, 

cumulate pe un an școlar. 

Sancțiunea se aprobă în consiliul profesoral la propunerea consiliului clasei. Dacă abaterea 

constă în absențe nemotivate, sancțiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, anterior, a fost 

aplicată sancțiunea preavizului de exmatriculare. 

Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 

catalogul clasei, în registrul de evidență a elevilor și în registrul matricol. 
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Sancțiunea se comunică, de către directorul unității de învățământ, în scris și sub semnătură, 

părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 

Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al 

unității de învățământ. 

Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ se aplică 

elevilor din ciclul superior al liceului și din învățământul postliceal, pentru abateri deosebit de 

grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 

Aplicarea sancțiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. 

Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 

catalogul clasei, în registrul de evidență a elevilor și în registrul matricol. 

Sancțiunea se comunică de către director, în scris și sub semnătură, părintelui, tutorelui sau 

susținătorului legal și chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 

Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al 

unității de învățământ. 

Exmatricularea din toate unitățile de învățământ, fără drept de reînscriere pentru o 

perioadă de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului și din învățământul postliceal, 

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

Sancțiunea se aplică prin ordin al ministrului educației naţionale, prin care se stabilește și 

durata pentru care se aplică această sancțiune. în acest sens, directorul unității de învățământ 

transmite Ministerului Educației Naţionale propunerea motivată a consiliului profesoral privind 

aplicarea acestei sancțiuni, împreună cu actele sau orice alte probe din care să rezulte abaterile 

deosebit de grave săvârșite de elevul propus spre sancționare. 

Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 

catalogul clasei și în registrul matricol. 

Sancțiunea se comunică, de către Ministerul Educației Naţionale, în scris și sub semnătură, 

părintelui, tutorelui sau susținătorului legal și elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 

Măsura complementară privind scăderea notei la purtare asociată sancţiunilor de 

mustrare scrisă şi retragerea temporară a bursei se poate anula dacă elevul sancționat 

dovedește un comportament ireproșabil, până la încheierea semestrului/anului școlar. 

Anularea, în condițiile stabilite a măsurii privind scăderea notei la purtare, se aprobă de 

autoritatea care a aplicat sancțiunea. 

Pentru elevii din învățământul secundar, la fiecare 10 absențe nejustificate pe semestru din 

totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o 

disciplină, nota la purtare se scade cu câte un punct. 

Elevii care se fac vinovați de sustragerea/ deteriorarea/ distrugerea bunurilor unității de 

învățământ sunt obligați, personal sau prin părinții, tutorii sau susținătorii legali să acopere, în 

temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, 

toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau 

să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/ sustrase. 

În cazul deteriorării/ distrugerii manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați înlocuiesc 

manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu și tipului de manual. 

Contestarea sancțiunilor, cu excepția exmatriculării din toate unitățile de învățământ, se 

adresează, de către părinte, tutore sau susținător legal/ elevul major, în scris, consiliului de 

administrație al unității de învățământ, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea 

sancțiunii. Exmatricularea din toate unitățile de învățământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul 

Educației Naţionale, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea sancțiunii. 

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  
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competentă. 

Contestația prevăzută anterior reprezintă procedura prealabilă reglementată de Legea 

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

 

 

ORGANIZAREA SERVICIULUI ELEVILOR PE CLASĂ 

  

 Serviciul pe clasă va fi efectuat după o planificare lunară efectuată de către diriginte, 

indiferent de locaţia unde se desfăşoară ora de curs. 

 În fiecare zi, la începutul cursurilor, elevii de serviciu au obligaţia de a verifica starea 

mobilierului şcolar în locaţia unde îşi vor desfăşura ora de curs. În cazul în care se constată 

existenţa unor scaune rupte sau bănci murdare, elevii de serviciu trebuie să informeze prompt, 

profesorul responsabil de cabinet/ laborator, administratorul sau personalul de îngrijire despre 

această situaţie. În cazul în care se strică un obiect, este obligat să anunţe profesorul titular de cabinet 

şi dirigintele. În cazul neidentificării responsabilului distrugerii, responsabilitatea pentru repararea 

mobilierului şcolar revine clasei respective. 

 Elevii de serviciu vor şterge tabla ori de câte ori este nevoie, vor aerisi clasa; ei vor asigura 

creta/ marker-ul,  şerveţele umede, uscate, burete, materiale necesare bunei desfăşurări a lecţiei. 

 La solicitarea profesorului, elevii de serviciu vor contribui la efectuarea curăţeniei în 

cabinet/ laborator. 

 

   

 

 

 


