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REGULAMENTUL GENERAL AL INSTITUTULUI COMPRENSIV ANNA FRANK 

ROCCAGORGA-MAENZA 

 

PREMIZĂ. 

II.Regulamentul Institutului Comprensiv Roccagorga – Maenza este redat in conformitate cu 

orientările programate de Planul de Ofertă Formativă al şcolii, al următoarelor principii si norme:  

 T.U. n. 297/04; 

 „Statutul elevelor şi al elevilor” D.P.R. 24/06/1998 n. 249; 

 Regulamentul de autonomie al instituţiilor de învaţământ, L .59/97 art.21, D.P.R. 275/99; 

 Orientarea (directiva 487/97); 

 Primirea (L.9/99;D.M.  323/99); 

 CCNL , art. 86 /alineatul 2 , litera j; 

 D.P.R. n. 235 din 21/11/2007; 

 Protocolul n.3602/PO din 31/07/2008; 

 D.L. n. 137, 01/09/2008; 

 D.L. din 19 septembrie 1994, n. 626; 

 D.L. 30 iunie 2003, n. 196; 

 L. 170/210 si orientările DSA  din 12/07/2012. 

Regulamentul institutului are ca obiectiv principal, promovarea aplicării dreptului la educaţie, 

dezvoltarea potenţialului fiecărui elev în parte şi recuperarea situaţiilor dificile sau  dezavantajate. 

Comunitatea şcolară îşi întemeiază acţiunea de învăţământ pe calitatea relaţiilor profesor-elev, 

contribuie la dezvoltarea personalităţii tinerilor, al sensului de responsabilitate şi a autonomiei 

individuale, urmărind obiective culturale si profesionale adecvate dezvoltării cunoştinţelor şi 

integrarea in viaţa profesională. 

CAP.I. SCOPURILE ŞI OBIECTIVELE 

Art.1.Toate componentele institutului de învăţământ, recunosc ca valori de bază propriul 

angajament şi propria participare la comunitatea şcolară, următoarele: 

 Centralitatea persoanei; 

 Libertatea personală, respectând libertatea celorlalţi; 

 Sentimentul de apartenenţă la o comunitate; 

 Dialogul constructiv, in căutarea continua; 

 Solidarietate; 

 Toleranţă; 

 Participarea conştientă şi responsabilă la procesele de creştere umana şi culturală; 

 Educaţia la exercitarea democraţiei. 
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Art.2.Instituţia de învaţământ recunoaşte finalitatea inderogabilă: 

 Pregătirea umana şi culturala a tinerilor; 

 Formarea unei conştiinţe civile puternice, care conduce la conştientizarea si respectarea 

normelor de stat; 

 Respingerea comportamentelor care intră în conflict cu scopurile si funcţionarea şcolii; 

 Punerea in aplicare a procedurilor utile  pentru a depăşi obstacole socio-economice, 
culturale şi a  dificultăţilor personale; 
 

Art.3.Toate componentele institutului de învăţământ recunosc anumite obligaţii elementare la 
respectarea cărora sunt chemaţi toţi: 

 Punctualitate; 

 Angajament maxim in utilizarea totală si calificată a timpului de muncă; 

 Protecţia mediului înconjurător si a patrimoniului şcolar; 

 Cercetarea scrupuloasă a tot ceea ce în mediu poate contribui la protejarea sănătăţii şi a 
calităţii vieţii. 
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CAP.V  ELEVII 

Art.1. Drepturile elevilor. 

a) Dreptul de a studia în un mediu adecvat din punct de vedere; 

 Igienico-sanitar şi al siguranţei; 
 Al dotărilor şi instrumentelor de studiu. 

b) Dreptul la o pregătire culturala care: 

 Respectă şi valorizează identitatea fiecăruia; 
 Este deschisă la o mulţime de idei; 
 Favorizează învăţătura; 
 Valorizează capacitatea; 
 Furnizează o pregătire continuă. 

c) Dreptul de a cunoaşte planul de formare, in special valorile  şi normele stabilite: 

 Organizarea şcolii; 
 Obiective didactice şi educative; 
 Criteriile de măsurare şi evaluare a competenţelor. 

d) Dreptul respectării diversităţii prin activităţi de : 

 Primire; 
 Protecţia limbii şi culturii; 
 Iniţiative culturale, diferenţierea orelor de curs. 

e) Dreptul unei evaluări în mod transparent şi în timp util pentru a: 

 Identifica punctele de „PUTERE”şi „SLĂBICIUNE”; 
 Îmbunătăţi performanţele şcolare şi relaţiile interpersonale. 

f) Dreptul la discreţie. 

g) Dreptul de a fi informat asupra deciziilor stabilite de comun acord între familie şi şcoala. 

Art.2 Obligaţiile elevilor. 

a) Obligaţia  de a respecta localurile şcolii, mobilierul, aparatura, colaborând la îngrijirea şi 
înfrumuseţarea lor. 

b) Obligaţia de frecvenţă regulară: 

 Respectarea orarului de începere si terminare a lecţiilor; 
 Respectarea duratei şcolii. 

c) Obligaţia de a acţiona cu responsabilitate: 

  Studiind în mod constant; 
 Realizând temele primite; 
 Ascultând  explcaţiile  şi cerând clarificări; 
 Având materialul necesar; 
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 Organizând în mod util propriul timp liber; 
 Colaborând cu colegii în dificultate; 
 Recunoscând propriile greşeli; 
 Acţionând cu sinceritate (ex. nefalsificarea semnăturii părinţilor). 

d) Obligaţia de a avea un comportament corect şi disciplinat: 

 Controlănd tonul vocii; 
 Mergând normal pe coridoare şi pe scări; 
 Fiind pregătiţi pentru ora succesivă; 
 Îmbrăcându-se cu modestie. 

e) Obligaţia de a respecta: 

 Directorul şcolii; 
 Profesorii; 
 Personalul auxiliar; 
 Colegii. 

f) Obligaţia de a respecta regulile şcolare: 

 Respectarea termenului dat pentru lucrările scrise; 
 Semnarea comunicărilor scrise în jurnalul personal; 
 Respectarea normelor de comportament şi în absenţa unui adult; 
 Să fie parte activă la experienţa şcolară a clasei din care fac parte şi a şcolii. 

Art.3 Comportamentele aşteptate. 

Elevul se angajează să: 

a)  Respecte persoanele care lucrează şi frecventează şcoala, fără nici un fel de discriminare; 
b) Adopte şi să conştientizeze un comportament conform regulilor de siguranţă atăt proprie căt 

şi a celor din jur; 
c) Frecventeze şcoala regulat şi cu punctualitate; 
d) Execute temele acasă şi să le prezinte cu punctualitate; 
e) Colaboreze cu şcoala pentru a menţine mediul şcolar curat, ordinat şi frumos; 
f) Avizeze situaţiile critice care se întâmplă în clase sau în şcoală; 
g) Ajute colegii în dificultate; 
h) Avizeze şcoala în cazul de ineficacitate; 
i) Exprime opinia proprie cu privire la activităţile şcolare şi prin complectarea de chestionare; 

  l)    Aducă la şcoala şi să îngrijească tot materialul necesar pentru lecţii; 

  m)  Evite folosirea celularului în cadrul şcolii (numai în cazuri de urgenţă) sau a oricărui alt obiect  

        care nu este strict necesar în timpul orelor de curs; 

  n)  Cunoască şi să respecte sancţiunile prevăzute de Regulamentul de disciplină al  şcolii şi să  

        adopte un comportament responsabil. 
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CAP. VI DISCIPLINA 

  Art.1 Sunt considerate abateri disciplinare: 

 Frecvenţa fără regularitate şi neândeplinirea angajamentelor şcolare; 

 Lipsa de respect faţă de directorul institutului, profesorii,personalul nedidactic şi colegii; 

 Nerespectarea legilor statului, inclusiv legislaţia privind fumatul; 

 Nerespectarea mediului şcolar, dotărilor şi a întregului patrimoniu cultural al institutului; 

 Nerespectarea dispoziţiilor de  organizare şi de siguranţa prevăzute în acest regulament; 

 Uitarea in mod repetat a justificărilor; 

 Uitarea carnetului de justificări, înţeles ca şi document de recunoaştere; 

 Comportamentul incorect în timpul prezenţei la şcoala, excursiilor de instruire şcolară sau a 
vizitelor acompaniate. 

Art.2 La sus numitele abateri disciplinare în ciclul gimnazial corespund următoarele sancţiuni:  

 Avertisment verbal; 

 Avertisment scris; 

 Despăgubire pentru daunele cauzate ambientului şcolar, dotărilor, cărţilor, 
instrumentarului tehnico-ştiinţific, materialului sportiv. În caz de daune materiale, în afară 
de compensarea economică, este prevăzută o sancţiune care are un scop educativ. 
Compensaţia daunelor provocate de către elevi vine atribuită familiilor elevilor pe căi 
oficiale cu proceduti oficiale; 

 Suspendarea de la lecţii până la un maxim de cincisprezece zile;, 

 Suspendarea de la lecţii mai mult de cincisprezece zile; 

 Suspendarea de la lecţii până la terminarea anului şcolar; 

 Excluderea de la evaluarea finală sau neadmiterea la examenele de stat. 

Art.3 Prezentul regulament recunoaşte că: 

 Responsabilitatea disciplinară este personală, nici unul nu poate fi supus la sancţiuni 
disciplinare fără  a fi prima invitat să-şi expună propriile motive, nici o infracţiune 
disciplinară legată de comportament poate influenţa evaluarea profilului;   

 În nici un caz nu poate fi sancţionată , nici direct nici indirect, libera exprimare de păreri, 
manifestată corect, neafectând personalitatea altora; 

 Sancţiunile sunt întotdeauna provizorii, proporţionale cu încălcarea disciplinei, inspirate de 
principiul progresiv, pe cât posibil principiul de a repara dauna cauzată. Ele  ţin cont de 
situaţia personală a elevului, de gravitatea comportamentului şi de consecinţele care 
demerg din acesta. Elevului i se oferă întotdeauna posibilitatea de a le transforma  în 
activităţi favorabile comunităţii şcolare. 

 Sancţiunile şi măsurile care implică îndepărtarea de la comunitatea şcolară sunt adoptate 
de Consiliul de clasă. Sancţiunile care implică îndepărtarea de la clasă ,superioră a 
cincisprezece zile şi cele care implică excluderea de la evaluarea finală sau neadmiterea la 
examenul de Stat conclusiv al cursului de studiu, sunt adoptate de Consiliul institutului. 
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 Îndepărtarea temporară a elevului de la comunitatea şcolară poate fi dispusă numai în 
cazul  de grave sau repetate infracţiuni disciplinare pentru o perioadă inferioara a 
cincisprezece zile. 

 În perioadele de îndepărtare, inferioare a cincisprezece zile, trebuie să fie prevăzută o 
relaţie cu elevul şi cu părinţi elevului, pregătind revenirea la comunitatea şcolară. În 
perioadele de îndepărtare superioare a cincisprezece zile ,în coordonarea cu familia, şi 
dacă este necesar cu serviciile sociale şi autorităţile judiciare, şcoala promovează o cale de 
recuperare care urmăreşte includerea educaţională, responsabilizarea şi integrarea, acolo 
unde este posibil,în comunitatea şcolară. 

 Îndepărtarea elevului de la comunitatea şcolară, poate fi dispusă de asemenea  când sunt 
comise infracţiuni care încalcă demnitatea şi respectul persoanei umane sau există 
pericolul pentru siguranţa persoanelor. 

Art.4  Măsurile  disciplinare au scop educativ şi au tendinţa de a consolida sensul de răspundere şi 
restabilire a relaţiilor corecte în internul comunităţi şcolare (Art.4,paragraful 2, D.P.R. 24 iunie 
1998, n. 249). 

Art.5  Sancţiunile nu pot afecta dreptul infractorului la studiu, cu excepţia cazului în care se încalcă 
dreptul la studiu al altora. 

Art.6  Exclusiv, la ciclul gimnazial, specificile abateri disciplinare, sancţiunile  rezultate, organele 
competente, procedurile pentru impunerea sancţiunilor sunt detaliate în tabelele A,B,C. 

TABELA A: Comportamente sancţionabile , nu grave, uşor  de constatat. 

 

„Statutul elevelor şi al  
elevilor de la ciclul 
gimnazial”. 
Art.3  Obligaţii 

Comportamente  
sancţionabile 

Sancţiunea Organul  
competent 

Procedura 

1.Elevi sunt obligaţi să 
frecventeze cursurile 
cu regularitate şi să 
îndeplinească cu sârgu- 
inţă angajamentele de 
studiu. 

Absenţe şi întârzi- 
eri fără justificare 

Avertisment 
verbal. 
Avertisment 
scris. 

Dirigintele 
clasei. 

Comunicare făcută 
părinţilor. 
Dirigintele clasei 
raportează 
Consiliului clasei.  

3.Exercitarea drepturi- 
lor şi îndeplinirea pro- 
priilor obligaţii implică 
necesitatea menţineri, 
din partea elevilor, a 
unui comportament  
corect şi coerent, con- 
form principiilor stabi- 
lite la art.1.   

Intrarea întârziată 
la ore după pau- 
ză şi la schimbul 
de oră.  

Avertisment 
verbal. 
Avertisment 
scris. 

Profesorul de 
serviciu în 
clasă. 

Profesorul de servi- 
ciu în clasă înregi- 
trează  infracţiunile 
care au avut loc în 
Registrul clasei. 
 

3.Exercitarea drepturi- 
lor şi îndeplinirea pro- 
priilor obligaţii implica  
necesitatea menţineri 

Neândeplinirea  
angajamentelor 
de studiu. 
Elevul care nu are 

Avertisment 
verbal. 
 
 

Profesorul care 
găseşte com- 
portamentul 
sancţionabil. 

Profesorul care re- 
marcă comporta- 
mentul sancţionabil, 
înregistrează infracţi- 
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din partea elevilor a  
unui comportament  
corect şi coerent con- 
form principiilor stabi- 
lite la art.1. 
 
 

manualele şcola- 
re şi materialul 
didactic. 

Avertisment 
scris. 
 

unile care au avut loc 
în Registrul clasei 
şi informează  
dirigintele clasei. 

4.Elevi sunt obligaţi să 
respecte prevederile 
de siguranţă dictate de 
Regulament. 

Utilizarea telefo- 
nului celular sau a 
altor aparate  
electronice inutile 
activităţii didacti- 
ce în timpul 
orelor de şcoală. 

Avertisment  
verbal. 
Avertisment 
scris. 
Confiscarea te- 
lefonului celu- 
lar şi a apara- 
telor inutile  
activităţii  di- 
dactice. 
Îndepărtarea 
de la lecţii pâ- 
nă la 15 zile în 
cazul compor- 
tamentelor re- 
petitive, obser- 
vând notele 
din Registrul 
clasei. 
 

Profesorul de  
serviciu în 
clasă. 

Profesorul de servi- 
ciu în clasă înregi- 
strează infracţiunile 
care au avut loc în 
Registrul clasei. În 
cazul confiscării ce- 
lularului sau a altor  
aparate, acestea vor 
fi restituite elevului 
la terminarea lecţii- 
lor, dirigintele va 
informa D.S. şi va 
convoca părinţii. 
Consiliul clasei con- 
vocat va decide san- 
cţiunea.     
 

2.Elevii sunt obligaţi să 
aibă în raport cu direc- 
torul  institutului, 
profesorii, întregul per- 
sonal  şcolar şi colegii, 
acelaşi respect (chiar  
formal) pe care şi l-ar 
dori pentru ei înşişi.   
 
 

Acţiuni sau cuvin- 
te care cu buna  
ştiinţă au tendin- 
ţa de a margina- 
liza alţi elevi. 

Avertisment  
scris. 
Excluderea  
participării la 
excursiile de  
instruire şcola- 
ră şi vizitele 
acompaniate. 
 

Profesorul de 
serviciu în  
clasă. 
Consiliul clasei. 

Profesorul de servi- 
ciu în clasă înregi- 
strează infracţiunile 
care au avut loc în  
Registrul clasei. 
Consiliul clasei 
decide sancţiunea. 

2.Elevii sunt obligaţi să 
aibă în raport cu direc-
torul institutului,  
profesorii, întregul per- 
sonal şcolar şi colegii, 
acelaşi respect 
(chiar formal) pe care şi 
l-ar dori pentru  ei 
înşişi. 
 
 

Întreruperi conti- 
nue  a activităţi 
şcolare. 

Avertisment 
scris. 
Excluderea  
participării la 
excursii de 
instruire şcola- 
ră şi vizite  
acompaniate. 

Profesorul de 
serviciu în 
clasă. 
Consiliul clasei. 

Profesorul care re- 
marcă comporta- 
mentul sancţionabil, 
înregistrează infrac- 
ţiunea care a avut  
loc în Registrul 
clasei. 
Consiliul clasei 
decide sancţiunea. 
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4.Elevii sunt obligaţi să 
respecte prevederile 
cu privire la organiza- 
rea şi siguranţa în şcoa- 
lă , dictate de regula- 
mentul fiecărui Institut. 
5.Elevii sunt obligaţi să 
utilizeze  corect strctu- 
rile şcolare, maşinile şi 
materialul didactic, 
comportându-se în 
mediul şcolar astfel 
încăt să nu deterioreze 
patrimoniul . 
 

Aruncarea  
obiectelor. 
Lipsa menţineri 
curăţeniei mediu- 
lui şcolar. 
Deteriorarea (tă- 
ieturi şi măzgă- 
leli) uşilor,feres- 
trelor şi a bănci- 
lor.   
Deteriorarea  
echipamentului 
laboratoarelor, 
sălilor de sport şi 
a toaletelor. 

Avertisment 
scris. 
Curăţirea sălii- 
lor de clasă. 
 
Suspendarea  
participării la 
lecţii pentru o  
perioadă cu- 
prinsă între 
1-15 zile. 
 
Plata în nume- 
rar a daunelor  
făcute. 

Profesorul de 
serviciu în 
clasă. 
Consiliul clasei. 

Profesorul care re- 
marcă comporta- 
mentul sancţionabil 
înregistrează infrac- 
ţiunile care au avut 
loc în  Registrul 
clasei. 
Consiliul clasei 
convocat, decide 
sancţiunea. 

 

TABELA B.Infracţiunile disciplinare personale, grave. 

 

„Statutul elevelor şi al 
elevilor de la ciclul 
gimnazial". 
Art.3 Obligaţii. 

Comportamente  
sancţionabile. 

Sancţiunea. Organul 
competent. 

Procedura. 

2.Elevii sunt obligaţi să 
aibă în raport cu direc- 
torul  institutului,profe- 
sorii,întregul personal 
 şcolar şi colegii,acelaşi 
respect, (chiar formal) 
pe care şi l-ar dori 
pentru ei înşişi. 

Utilizarea violen- 
ţei în timpul unei 
discuţii;acte care 
pun în pericol si- 
guranţa celuilalt; 
Acte de vanda- 
lism, acte de bu- 
lism. 
Utilizarea terme- 
nilor jignitori şi 
care dăunează 
demnităţii  ce- 
luilalt. 
Propaganda şi 
teoretizarea dis- 
criminării în ra- 
port cu alte per- 
soane.  

Suspendarea  
elevului de la 
activitatea di- 
dactică pentru  
un minim de o 
zi şi un maxim 
de  cincispre- 
zece zile. 
În cazuri deo- 
sebit de grave, 
verificate: 
suspendarea 
de la lecţii mai 
mult de cinci- 
sprezece zile; 
suspendarea 
de la lecţii 
pănă la temi- 
narea anului 
şcolar; 
excluderea de  
la evaluarea  
finală, sau ne- 
admiterea la 

Profesorul de  
serviciu în clasă. 
Consiliul clasei. 
 
 
 
În cazul suspen- 
dării superioare 
a cincisprezece 
zile, competen- 
ţa revine Consi- 
liului institutu- 
lui. 

Profesorul care re- 
marcă comporta- 
mentul sancţionabil, 
comunica directo- 
rului şcolii infracţi- 
unile care au avut  
loc în timpul oraru- 
lui propriu de servi- 
ciu, directorul şcolii 
se asigură de gravi- 
tatea infracţiuni  
printr-o scurtă inve- 
stigaţie, după care  
convoacă Consiliul 
clasei, iar în cazuri 
grave  Consiliul  
Institutului.  
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examenele de 
stat. 
 

2Elevii sunt obligaţi să 
aibă în raport cu direc- 
torul  institutului,profe- 
sorii,întregul personal 
şcolar şi colegii,acelaşi 
respect (chiar formal), 
pe care şi l-ar dori 
pentru ei înşişi. 

Furtul.  
Falsificarea firmei 
în carnetul de  
justificări. 
Manipularea 
actelor şi a docu- 
mentelor oficiale 
(Registrul clasei, 
registre persona-
le care aparţin 
profesorilor,per-
misuri).  

Suspendarea  
elevului de la 
activitatea di- 
dactică pentru 
un minim de o 
zi şi  un maxim 
de cincispre- 
zece zile.  
În cazuri deo- 
sebit de grave, 
verificate: 
suspendarea 
de la lecţii mai 
mult de cinci- 
sprezece zile; 
suspendarea 
de la lecţii 
pănă la termi- 
narea anului 
şcolar; 
excluderea de 
la evaluarea 
finală sau ne- 
admiterea la 
examenele de 
stat. 
 

Profesorul care 
remarcă com- 
portamentul 
sancţionabil. 
 
 
 
În cazul suspen- 
dării superioare 
a cincisprezece 
zile, competenţa 
revine Consiliu- 
lui institutului. 

Profesorul care re- 
marcă comporta- 
mentul sancţionabil, 
comunică directoru- 
lui şcolii infracţiuni- 
le care au avut loc 
în timpul orarului  
propriu de serviciu,  
directorul şcolii se  
asigură de gravita- 
tea infracţiuni 
printr-o scurtă in- 
vestigaţie, dupa care  
convoacă Consiliul 
clasei iar în cazuri  
grave Consiliul  
institutului. 
În cazul evidenţierii 
unei gravităţi parti- 
culare, se denunţă 
infracţiunea autori- 
tăţii judiciare penale 
aplicând  art. 361 
Cod Penal. 

4.Elevii sunt obligaţi să 
respecte prevederile 
cu privire la organiza- 
rea şi siguranţa în  
şcoală, dictate de 
regulamentul fiecărui  
institut. 
5. Elevii sunt obligaţi să 
 utilizeze corect stuctu- 
rile şcolare, maşinile şi 
materialul didactic, 
comportându-se în 
mediul  şcolar astfel 
încât să nu deterioreze 
patrimoniul.    

-Violarea interna- 
ţională a norme- 
lor de siguranţă. 
-Introducerea în 
şcoală a băuturi- 
lor alcoolice şi a 
drogurilor.    
-Daune cauzate  
echipamentelor şi 
structurilor(gea- 
muri,panouri,in- 
strumente de la- 
borator, mobilier 
în sala de sport şi 
spaţii echipate). 
-Îndepărtarea ne- 
autorizată de clă- 
direa şcolii în tim- 

-Suspendarea  
elevului de la 
activitatea di- 
dactică pentru 
un minim de 
 o zi şi un ma- 
xim  de cinci- 
sprezece zile. 
-Rambursarea 
materială a 
daunelor cau- 
zate de către 
elev sau  de  
către toţi cei 
ce folosesc bu- 
nul deteriorat. 
         Sau 
-suspendarea  

Profesorul care  
remarcă com- 
portamentul 
sancţionabil. 
 
 
În cazul unei  
suspendări 
superioare a 
cincisprezece 
zile, competenţa 
revine Consiliu- 
lui institutului.   

Profesorul care re- 
marcă comporta- 
mentul sancţionabil, 
comunică directo- 
rului şcolii infracţi- 
unile care au avut 
loc în timpul oraru- 
lui propriu de servi-
ciu ,directorul şcolii 
se asigură de gravi- 
tatea infracţiunii 
printr-o  scurtă inve- 
stigaţie, după care  
convoacă Consiliul 
clasei, iar în cazuri 
grave Consiliul 
Institutului.  
În cazul evidenţieri 
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pul activităţilor 
didactice, a orelor  
de curs, a orelor 
alternative, 
OO.CC. 
 
 

elevului de la  
activitatea di- 
dactică pentru 
minim o zi şi 
maxim cinci- 
sprezece zile: 
În cazul evi- 
denţierii unei 
grave particu- 
larităţi: sus- 
pendarea de la  
lecţii mai mult 
de cincispreze- 
ce zile; 
Suspendarea 
de la lecţii 
pănă la termi- 
narea anului 
şcolar; 
Excluderea de 
la votul final 
sau neadmite- 
rea la exame- 
nele de stat.  

unei gravităţi parti- 
culare, se denunţă 
infracţiunea autori- 
tăţi judiciare penale, 
aplicănd art. 361  
Cod Penal. 

 

TABELA C. Infracţiuni disciplinare, pedepsite prin rambursare materială. 

„Statutul elevelor şi al 
elevilor de la ciclul  
gimnazial”. 
Art.3. Obligaţii. 

Comportamente 
sancţionabile. 

Sancţiunea. Organul 
competent. 

Procedura. 

4. Elevii sunt obligaţi să 
respecte prevederile  
organizative şi de sigu- 
ranţă cuprinse în Regu- 
lamentul fiecărui  
institut. 

Infracţiuni privind 
interzicerea fu- 
matului în interi- 
orul şcolii. 
 

Pedeapsa este 
reglementată 
de către o lege 
specială. 

Profesorul sau 
personalul  
responsabil cu 
supravegherea 
elevilor. 

Comunicare făcută 
personalului respon- 
sabil cu supraveghe- 
rea elevilor. 

 

 

Art.7  Sancţiunile pentru abaterile disciplinare comise în timpul sesiuni de examinare  sunt 
impuse de către Comisia pentru examinare şi se aplică de asemenea şi candidaţilor externi. 

 

Art.8  În conformitate cu articolul 5 din Statutul elevelor şi al elevilor, în cincisprezece zile  de la 
comunicarea sancţiuni, elevul poate să facă apel la Corpul de garanţie al Institutului. 



 

  Pagina 
11 

 
  

Corpul: 

 Este format din patru membri efectivi: directorul şcolii, un profesor desemnat de către Consiliul 
şcolii, doi părinţi  aleşi de către ceilalţi părinţi şi trei membri suplinitori (un profesor, doi părinţi 
aleşi cu  modalităţile anterioare); 

 Durează un an şi este prezidat de către directorul şcolii, în cazul absenţei acestuia, funcţia de 
preşedinte o preia profesorul; 

 Membrul absent este înlocuit de către suplinitorul corespunzător aceluiaşi rol. 

 Va fi înlocuit de asemenea  un membru din Corpul de garanţie cu un membru suplinitor care face 
parte din C.G., aceeaşi persoană care a impus sancţiunea, elevul sancţionat sau părintele 
sancţionat. 

 Deliberările Corpului de garanţie la prima convocare vor fi valabile în cazul prezenţei tuturor 
membrilor , în a doua convocare, deliberările vor fi considerate valabile, chiar şi cu membrii 
efectivi participanţi la sesiune. 

Trei absenţe consecutive nemotivate, determină pierderea numirii avute. 

Art.9   Corpul de garanţie decide  de asemenea, la cererea oricărui interesat  cu privire la conflictele 
care apar în cadrul şcolii  în legătură cu aplicarea  DPR n.249 din 24/06/98 şi modificările sale în DPR n. 
235 din 21/11/07. 

Art.10  Procedurile disciplinare trebuie să fie  efectuate, respectând cu rigurozitate intimitatea 
fiecăruia. 

Art.11  Nerespectarea Regulamentului va afecta nota  la „comportament”. 

Art.12  În momentul înscrierii la institut , elevii şi părinţii subscriu „Pactul educaţional de coresponsa- 
bilitate”, care stabileşte  drepturile şi obligaţiile consimţite de către instituţia şcolară şi familie.    
Pactul educaţional de coresponsabilitate  formulat de către „Colegiul de profesori” vine discutat şi 
aprobat în Consiliul de Institut, după ce elevii şi părinţii şi-au exprimat observaţiile, evaluările şi pro- 
punerile de modificare. 

Art.13Pentru aspectele care nu sunt prevăzute în prezentul „Regulament  de Institut” se face trimitere 
la DPR n. 247 din 24/06/98 şi n. 235 din 21/11/07. Prezentul Regulament intră în vigoare după apro-  
bările Corpului de Institut, care poate fi modificat de aceleaşi persoane care l-au aprobat.  
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CAP. VII  VALUTAREA ANULUI ŞCOLAR ŞI REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA ABSENŢE. 

D.P.R. n. 122 din 22 iunie 2009, art 2 c.10 hotărăşte următoarele: 

„În ciclul gimnazial, rămâne valabilă frecvenţa prevăzută la art.11, paragraful 1 din decretul 
legislativ n. 59 din 2004 (frecvenţa de cel puţin trei sferturi din orarul anual personalizat) şi 
succesivele modificări. Pentru valabilitatea anului şcolar şi pentru evaluarea elevilor, motivatele 
derogări în cazuri excepţionale, prevăzute de acelaşi paragraf 1, sunt dezbătute de „Colegiul de 
profesori” cu condiţia ca numărul total de absenţe să nu afecteze efectuarea evaluării  în sine. 
Imposibilitatea de a efectua evaluarea implică neadmiterea în clasa următoare sau la examenul 
final de ciclu şcolar. Aceste circumstanţe sunt obiectul unei verificări preliminare de către 
„Consiliul de clasă” , verbalizate în mod corespunzător”. 

În conformitate cu susnumita legislaţie  la art. 2 şi 3 din DL. 1/09/2008, n. 137 transformată cu 
modificările din legea 30/10/2008, n. 169 ,Colegiul de profesori a dezbătut următorul regulament 
cu privire la materialul în subiect:  

Art.1 

Elevii, după cum este prevăzut în „Statutul elevelor şi al elevilor” sunt obligaţi să participe la 
cursuri în mod regulat şi să-şi îndeplinească angajamentele de studiu. 

Art.2 

Pentru a avea acces la evaluarea finală, fiecare elev în ciclul gimnazial este obligat să participe la 
cel puţin trei sferturi din orarul anual personalizat. Pentru anul şcolar 2012/2013 limita maximă de  
absenţe permise pe parcursul anului şcolar, pentru validitatea anului şcolar, este stabilită pentru 
fiecare clasă în următorele tabele: 

               Clase Ore într-o  
săptămănă 

   Ore într-un an Absenţe permise 
(25% total) ore 

Primară Maenza 28,15 928,95 232,24 

Primară Roccagorga centru şi Prati  28 924 231 

Clase cu orar prelungit-Primară Roccagorga 40 ore 1320 330 

 Gimnaziu Maenza şi Roccagorga. 36 ore 1188 297 

 

   

Art.3 

Sunt calculate ca şi absenţe, numărul real de ore pe zi: 

 Intrări după începutul orelor de curs 

 Ieşiri prima de terminarea orelor de curs 

 Absenţe pentru caz de boală 

 Absenţe pentru probleme familiare 

 Absenţa în cazul neparticipării la excursii de instruire şcolară sau vizite acompaniate 

 Neparticiparea la activităţile organizate în timpul orelor de curs. 
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Art.4 

Nu sunt calculate  ca ore de absenţă: 

 Participarea la activităţi organizate de către şcoală (campionate studenţeşti, proiecte 
didactice în POF sau aprobate de Consiliul de clasă, activităţile de orientare destinate 
elevilor din ciclul primar). 

 Participarea  la activităţile de orientare la treapta I de liceu. 

 Participarea la examenele de certificare  externe sau concursuri (Trinity, Delf). 

 Intrările după începutul orelor de curs şi ieşirile prima de terminarea orelor de curs, 
dispuse de către şcoală din motive organizatorice. 

Art. 5 

În baza prevederilor DPR 122/2009 absenţele sunt considerate continue, permit o derogare la 
limitele de mai sus: 

 Absenţele pentru spitalizare sau de îngrijire medicală în sanatoriu particular, documentat 
cu certificat de internare  şi de externare, perioada ulterioară de covalescenţă prescrisă în 
actul de externare şi validate de către medicul curant. 

 Absenţe continue superioare a 30 zile sau absenţe repetate de boli grave  cronice , 
documentate cu certificat de la medicul curant care să ateste gravitatea şi natura bolii. 

 Absenţe pentru grave motive personale sau familiare (măsuri ale autorităţi juduciare, 
activarea separării părinţilor în coincidenţă cu absenţa, boli grave a membrilor familiei 
pănă la doilea grad de rudenie). 

 Participarea la activităţi sportive de nivel competitiv sau frecventarea Conservatorului, 
evaluate în programa de discipline şcolare. 

 Şederi în străinătate a elevilor străini pentru motive familiare. 

 Şederi în străinătate din motive religioase. 

Aceste derogări sunt acordate cu condiţia că în orice caz aceste absenţe nu afectează opinia 
Consiliului  clasei , posibilitatea de a efectua evaluarea elevilor în cauză. Consiliul de clasă 
determină după merit, cu deliberă specifică şi motivări documentate. 

Art.6 

Imposibilitatea de a realiza, ţinând cont de excepţiile recunoscute, de cel puţin trei sferturi din 
orarul anual personalizat, implică nevalabilitatea anului şcolar, excluderea de la votul final şi 
neadmiterea în clasa următoare sau la examenul final.  
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