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 A deveni membru al colectivului de elevi din Liceul Teoretic Apáczai Csere János înseamnă, 
pentru fiecare elev, a contribui activ la modelarea acestui colectiv. 

Rezultatul muncii în cadrul colectivului este deopotrivă important pentru fiecare profesor şi elev al 
şcolii noastre. Un colectiv funcţionează în mod optim dacă toţi membrii respectă anumite norme de 
convieţuire. Prezentul Regulament Intern cuprinde acele norme şi reguli (drepturi şi îndatoriri) care sunt 
obligatorii pentru toţi cei care aparţin şcolii noastre. Succesul activităţilor şcolare depinde de seriozitatea şi 
consecvenţa ambelor părţi.  
 

I. Valabilitatea Regulamentului Intern 
 

1. Regulamentul este valabil din momentul sosirii elevilor la şcoală până la părăsirea ei, şi de asemenea 
şi în timpul activităţilor extraşcolare desfăşurate pe teritoriul şcolii. 

2. Regulamentul intră în vigoare odată cu înscrierea elevilor la cursuri şi durează până la încetarea 
statutului de elev al şcolii. 

3. Regulamentul şi modificările aduse acestuia vor fi aprobate de colectivul de cadre didactice, de comun 
acord cu Consiliul elevilor, cu Comitetul de părinţi şi cu Asociaţia Encyclopaedia. 

4. După orice modificare adusă Regulamentului Intern elevii vor fi înştiinţaţi în cel mult o 
săptămână, iar părinţii cu ocazia primei şedinţe cu părinţii. Un exemplar al Regulamentului va fi 
afişat în fiecare sală de clasă. 

Regulamentul Intern şi eventualele modificări ale acestuia intră în vigoare după ce au fost aduse la 
cunoştinţa elevilor şi nu sunt valabile retroactiv. 
 

II. Reguli privind folosirea stabilimentului şi a sălilor de clasă 
 

1. Fiecare angajat şi elev al şcolii este responsabil pentru: 

 ocrotirea şi menţinerea patrimoniului şcolii; 

 păstrarea ordinii şi curăţeniei din şcoală; 

 respectarea normelor de protecţie a muncii, de prevenire a incendiilor şi de protecţie împotriva 
accidentărilor. 

 
În spiritul celor menţionate mai sus, este obligatoriu ca, după încheierea activităţilor, fiecare elev să lasă 

curat şi fără distrugeri sala în care şi-a desfăşurat activitatea. Fiecare clasă de elevi se îgrijeşte de curăţarea 
mobilierului (folosind substanţele de curăţire asigurate de şcoală) în ultima vineri a fiecărei luni. Se insistă ca 
deşeurile să fie colectate selectiv, având grijă  de selectarea şi transportarea materialelor refolosibile (hârtie, 
flacoane de plastic, cutii metalice) şi a sustanţelor periculoase (uleiuri şi baterii folosite) cu scopul de a le 
economisi, de a păstra curăţenia, şi de a proteja mediul înconjurător. 

Conducerea şcolii, împreună cu forurile competente, se îngrijeşte ca stabilimentul să fie în concordanţă 
cu normele privind procesul de educaţie şi igienă.   
 

2. În zilele lucrătoare şcoala este deschisă între olele 6:45 şi 19:00. În acest interval elevii au voie să 
folosească clădirea fără a deranja munca din şcoală. În afara orelor de curs şi a activităţilor 
extracurriculare, şcoala nu se angajează să supravegheze elevii. 

3. Dimineaţa elevii intră în şcoală pe poarta din spate, iar la amiază ies prin poarta principală.  
4. Fiecare clasă de elevi are obligaţia să întocmească lista elevilor de serviciu, care se afişează în 

respectiva sală de curs. Scopul serviciului este menţinerea ordinii şi păstrarea curăţeniei, asfel 
asigurând un mediu civilizat pentru orele de curs. Elevul de serviciu are datoria de a: 

 raporta profesorilor elevii absenţi; 

 asigură aerisirea sălii de curs; 

 şterge tabla şi a aduce cretă; 

 aduna murdăria, a goli coşul de gunoi şi a face ordine în dulapurile din clasă; 

 împiedică degradările şi producerile de pagube de orice fel; 

 stinge luminile şi închide ferestrele la sfârşitul orelor de curs; 

 aduce la cunoştinţa profesorului de serviciu sau a profesorului clasei dacă observă orice 
tulburare de ordine care îi depăşeşte atribuţiunile. 

Dacă vremea permite, în timpul pauzelor elevii ies în curte. 



 3 

5. Toţi elevii au dreptul să folosească dotările şcolii precum şi stabilimentele (biblioteca, sala de sport, 
etc.) atât în timpul orelor de curs cât şi după terminarea acestora, dar numai în scopuri educaţionale 
şi sub îndrumarea profesorilor (de exemplu la cercurile de elevi, la consultaţii, etc.) 

6. În laboratorul de informatică, în sala de sport, în cabinetul de limbi şi în atelierul de ceramică elevii 
intră numai împreună cu profesorii de specialitate. Atât profesorul care are oră în sală cât şi un elev 
denumit de grupă/clasă răspund de sală. 

7. În sala festivă, în sala de fizică, în sala nr. 3,  şi în sala nr. 21 numai clasa care îşi desfăşoară cursurile 
în aceste săli are dreptul de a intra fără profesor. Celelalte clase care intră în aceste săli vor aştepta în 
faţa sălii până la sosirea profesorului cu care au oră. La sfârşitul orei de curs, profesorul încuie sala. 
Răspund de sălile susnumite elevul denumit de clasă, dirigintele şi profesorii care predau în aceste 
săli. 

8. Programul bibliotecii este zilnic între orele 8:00 – 15:00. Din care luni, miercuri şi vineri între orele 
8:00 - 10:00 în clădirea mică pentru clasele primare şi a cincea. Cărţile împrumutate vor fi restituite 
cel târziu în timpul ultimei săptămâni a anului şcolar. În caz contrar, elevul sau părintele acestuia 
despăgubeşte biblioteca, conform regulamentului bibliotecii. 

9. Accesul elevilor la secretariat şi contabilitate se face în pauzele de după orele a 3-a, a 4-a şi a 5-a sau 
între orele 14:00 şi 15:00. 

10. În timpul folosirii reţelelor de calculatoare, elevii au obligaţia de a utiliza cu grijă aceste echipamente 
şi programele. Nu au voie să modifice sau să şteargă munca altora. Regulamentul intern a sălii de 
informatică este anexă la prezentul regulament. În caz de nerespectare a acestui regulament, elevii vor 
fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptei prin avertisment sau mustrare scrisă, şi li se va interzice 
folosirea provizorie sau definitivă a reţelei. 

11. Dotările din săli sau cabinete pot fi îndepărtate numai cu acordul responsabilului de sală sau al 
directorului, după semnarea unei recipise. Dotările împrumutate trebuie restituite integral şi fără 
deteriorări.  

12.  În studioul de radio al şcolii au acces numai acei elevi care au aprobare în scris şi după ce au dat 
dovadă de cunoştinţe satisfăcătoare privind normele de protecţie a muncii şi cunoştinţe tehnice. 
Permisul poate fi revocat de conducerea şcolii pentru situaţie slabă la învăţătură, comportament 
nepotrivit, respectiv folosirea neadecvată a aparaturii din dotare. Regulamentul studioului radio este 
parte integrantă a acestui regulament, pe care membrii acestui cerc trebuie să le respecte. 

13.  Elevul are obligaţia să folosească în mod raţional şi să ocrotească stabilimentele din şcoală şi 
echipamentul din dotare. Pentru daunele aduse acestora în mod intenţionat sau din neglijenţă este 
responsabil materialiceşte elevul sau părintele/susţinătorul lui legal. Pentru distrugere şi daune aduse 
în mod deliberat sau nu, elevul va fi sancţionat în funcţie de gravitatea faptei prin avertisment sau 
mustrare scrisă. 

14.  Elevii îşi iau angajament scris că vor răspunde materialiceşte pentru stabilimente şi dotări. 
15.  Sâmbăta sau după masa în sălile de clasă se pot desfăşura activităţi extracurriculare (cercuri, 

pregătiri, consultaţii) precum şi şedinţe cu părinţii. Împărţirea pe săli, respectiv orarul de după masă 
va fi întocmit de directorul adjunct.  

16.  Activităţile şcolare sau extraşcolare de după-masă sau de sâmbătă pot avea loc doar în prezenţa unui 
profesor supraveghetor. Activităţile la nivelul clasei vor fi aprobate de diriginte, iar activităţile la 
nivelul şcolii vor fi aprobate de directorul şcolii.  

17.  Elevii au acces în sala de sport sau pe terenurile de sport doar sub supraveghere, inclusiv în pauze. La 
orele de educaţie fizică elevii vor purta tricou sau maiou alb pentru sport, pantaloni de sport de orice 
culoare, şosete albe precum şi pantofi de sport. Dacă elevul nu are asupra lui echipament 
corespunzător orei de educaţie fizică, în mod repetat, va fi sancţionat prin avertisment scris. În pauze, 
precum şi în timpul orei de educaţie fizică elevii vor juca fotbal doar în curtea din spate. Pentru orarul 
de acces în sala de sport şi pe terenurile de sport răspund profesorii de sport, regulamentul de 
întrebuinţare a acestora se află în anexa prezentului regulament, la fel ca şi regulamentul de folosire a 
bibliotecii şi a laboratoarelor de informatică.   

18.  În timpul cursurilor elevii îşi vor ţine asupra lor actele şi obiectele de valoare. Este preferabil ca elevii 
să nu aibă asupra lor sume mari de bani şi obiecte de valoare. Elevii au obligaţia de a închide 
geamurile sălilor de clasă înainte de părăsirea şcolii şi de a nu lăsa haine, echipament de sport sau 
rechizite şcolare în săli.  

19.  Obiectele găsite vor fi predate la secretariat sau la poartă. Tot de aici se pot recupera. Obiectele 
pierdute în timpul orelor de educaţie fizică se vor căuta în cabinetul profesorilor de specialitate.  
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20. Şcoala prin funcţia ei este o instituţie apolitică. Din acest motiv pe teritoriul şcolii precum şi la 
diferitele manifestări şcolare este interzisă purtarea, utilizarea sau propagarea simbolurilor, 
emblemelor sau insignelor oricărui partid. Manifestările politice sunt interzise pe teritoriul şcolii atât 
în timpul cursurilor cât şi după acestea.  

21.  Este interzis consumul de substanţe care dăunează sănătăţii (ţigări, ţigaretă electronică, băuturi 
alcoolice, droguri) atât în timpul cursurilor cât şi după cursuri. Această interdicţie este valabilă pentru 
oricare activitate şcolară. Elevul care este surprins fumând ţigări sau ţigaretă electronică va fi 
sancţionat prin mustrare scrisă în cazul primei abateri, urmând gradual sancţiunile conform ROFUIP. 
Conform Codului Penal este strict interzisă posedarea, consumul şi distribuirea de droguri. Consumul 
de băuturi alcoolice sau droguri se sancţionează în cazul elevilor din învăţământul obligatoriu prin 
exmatriculare pe timp de trei zile, iar în cazul elevilor de la ciclul superior al liceului prin 
exmatriculare.  

22. Elevul poate părăsi teritoriul şcolii în timpul cursurilor la solicitarea scrisă a părinţilor sau/şi cu 
acordul scris al dirigintelui/directorului. În cazul părăsirii clădirii în timpul programului şcolar elevul 
se sancţionează avertisment scris. 

23. În caz de alarmă de incendiu sau de bombă, la sunetul de alarmare dat de clopotul din curtea şcolii se 
va părăsi şcoala conform prevederilor/dispoziţiilor din Regulamentul de prevenire a incendiilor. 
Cursurile pierdute din cauza alarmării vor fi recuperate.  

24. Şcoala are dreptul de a aproba predarea spre folosire a spaţiilor şcolare în interes public/comun prin 
dispoziţie suplimentară sau de comun acord.  Înaintea predării spre utilizare se va cere părerea 
colectivului de muncă. 

25. Elevii au obligaţia de a păstra curăţenia şi integritatea sălilor. Orice degradare sesizată în clădire, în 
săli sau în dotările şcolii se raportează profesorului de specialitate sau portarului.  

26. Este interzisă alergarea şi jocul cu mingea pe coridoare. Nu se admite ca elevii să se împingă între ei. 
De asemenea este interzis mersul cu bicicleta, cu patinele cu rotile şi skatebord precum şi trotineta (cu 
excepţia activităţilor sportive aprobate de către conducerea şcolii). Bicicletele vor fi parcate în locurile 
desemnate de către conducerea şcolii.  

27. Decorarea sălilor de clasă se va face cu bun gust, fără deteriorarea pereţilor. 
 
 

 III. Ocrotirea sănătăţii, prevenirea accidentelor 
 

1. Elevul beneficiază de supraveghere medicală sistematică şi după caz, tratamente medicale. 
2. Elevul are obligaţia de a-şi proteja propria integritate corporală precum şi pe cea a colegilor. Elevul nu 

are voie să aibă asupra lui  obiecte sau substanţe care pun în pericol integritatea corporală proprie sau 
a celorlalţi. 

3. Elevii au obligaţia de a păstra curăţenia sălilor, a coridoarelor şi ale altor spaţii în vederea păstrării 
condiţiilor corespunzătoare de igienă. 

4. Toţi angajaţii şi elevii şcolii au obligaţia de a preveni pe cât posibil accidentele precum şi de a estompa 
consecinţele acestora.  În vederea acesteia: 

 la începutul anului şcolar, angajaţii precum şi elevii şcolii vor participa la 
cursuri de protecţia muncii precum şi de prevenirea incendiilor conform regulamentelor 
corespunzătoare. Sarcinile detaliate legate de protecţia muncii şi prevenirea incendiilor sunt cuprinse 
în regulamentele corespunzătoare. Elevii şi angajaţii şcolii atestă prin semnătură că au participat la 
cursurile de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor; 

 toate activităţile şcolare se vor desfăşura cu atenţie şi grijă; 

 în sălile predispuse accidentelor (sală de sport, cabinete, camera personalului de serviciu) precum 
şi în biroul directorului adjunct se va amplasa o cutie de prim ajutor. Conţinutul acestei cutii va fi 
verificat semestrial de către medicul şcolii, conform reglementărilor în vigoare; 

 în caz de accidentare -în funcţie de gravitatea acesteia- profesorul supraveghetor va pune în 
siguranţă persoana accidentată şi va anunţa membrul CAŞ de serviciu, iar în caz de accident în afara 
teritoriului şcolii, după caz, va anunţa salvarea şi ulterior părinţii elevului; 

 ulterior vom discuta cu elevii implicaţi în accident cauza producerii accidentului, condiţiile în care 
acesta a avut loc, precum şi atitudinea corespunzătoare care se va adopta în viitor.   

5. În timpul primei ore de curs al anului şcolar, elevii vor fi informaţi de către profesorii de specialitate 
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despre regulamentul special de folosire a laboratoarelor şi a sălii de sport. 
6. Elevii au obligaţia de a respecta regulamentul special impus de profesorul de specialitate la utilizarea 

laboratoarelor, cabinetelor şi a sălii de sport.  
7. Orice pericol ce s-ar putea ivi în clădirea şcolii se va anunţa prin semnalul de alarmă dat de clopotul 

din curtea şcolii. În acest caz, toţi elevii au obligaţia de a părăsi clădirea în timpul cel mai scurt posibil 
folosind traseul afişat în sălile de clasă.  

 
 

IV. Drepturile elevilor 
 

Drepturile tale sunt protejate de lege. Demnitatea şi personalitatea ta trebuiesc respectate. Şcoala te 
protejează de violenţa fizică şi psihică. Exercitarea drepturilor tale însă nu poate limita nici o altă persoană de 
la exercitarea drepturilor ei.  
 

Ai dreptul să fii informat în legătură cu  problemele care te afectează precum şi să ceri ajutor de la 
diferitele foruri şi membrii colectivului şcolii (diriginte, director, Consiliul Elevilor, etc.) pentru a-ţi apăra 
drepturile.  
 

1. Şcoala noastră este o instituţie de stat, conform Legii Învăţămânului şi a Regulamentului Intern 
educaţia este gratuită. Manualele şcolare sunt gratuite pentru elevii claselor I-X. Elevii claselor I-VIII 
primesc în fiecare zi gratuit corn şi lapte, respectiv mere. Acestea pot fi ridicate din sala de lângă 
poartă la ora 10:20.  

2. Elevul are dreptul – dacă este cazul – să beneficieze de bursă socială, bursă de merit, de studiu şi de 
performanţă sau, în urma unei aplicaţii reuşite, de bursă acordată de o anumită fundaţie.  

3. Pe durata studiilor, elevii au dreptul la îngrijire medicală şi stomatologică, precum şi consiliere 
psihopedagogică gratuită. 

4.Elevii au dreptul să participe activ la modelarea vieţii clasei şi a şcolii. Elevii au dreptul să formeze 
cercuri ştiinţifice, artistice, culturale şi de sport şi să participe la aceste activităţi în şcoală sau în afara 
şcolii în timpul lor liber, conform Regulamentului Intern.  

5. În caz de prejudiciu elevul va apela la profesorul de specialitate, la diriginte, la director,  la Consiliul 
Elevilor sau la CAS. Elevul are dreptul la răspuns în termen de 30 de zile. 

6. Elevii au dreptul să aleagă dintre disciplinele şi activităţile opţionale, să participe la diferite cercuri. 
Înscrierea se face până la termenul limită stabilit de lege. Directorul va publica disciplinele opţionale 
şi lista profesorilor care vor preda aceste cursuri cu 2 săptămâni înaintea termenului limită. Lista 
finală va fi întocmită pe baza solicitărilor. Participarea la activităţile opţionale pentru care s-a optat 
este obligatorie pentru cel puţin un an.  

7. Elevii au dreptul să fie informaţi despre performanţa personală sau problemele care îi afectează, să facă 
propuneri în acest sens, precum şi să adreseze întrebări conducerii şcolii, cadrelor didactice şi CAS de 
la care vor primi răspuns în cel mult 15 zile.  

8. Toate testele care evaluează cunoştinţele a cel puţin două săptămâni de predare sau durează o oră vor 
fi anunţate obligatoriu de către profesorul de specialitate înainte cu cel puţin cinci zile. Dacă nu se 
întâmplă acest lucru, la solicitarea elevilor testul trebuie amânat. Pe parcursul unei zile de şcoală se 
vor scrie cel mult două lucrări de acest fel, iar pe parcursul unei săptămâni cel mult patru. Pe o lucrare 
scrisă pe parcursul unei ore de curs se va acorda o singură notă. 

9. Elevii au dreptul să obţină lucrarea precum şi evaluarea acesteia în cel mult două săptămâni de la 
scrierea acesteia. Elevul poate să adreseze politicos întrebări în legătură cu evaluarea lucrării sale, iar 
profesorul are obligaţia să răspundă. În timpul audienţelor părinţii elevilor au dreptul să vadă 
lucrările semestriale ale acestora, motiv pentru care, lucrările trebuie păstrate în şcoală.  

10.  Elevii au dreptul să obţină mediile semestriale precum şi pe cele generale pe baza a cel puţin două 
evaluări separate făcute pe parcursul fiecărui semestru. 

11. Elevii au dreptul să folosească pauzele dintre cursuri în întregime, după cum doresc, în limitele 
Regulamentului Intern.  

12.  Şcoala va acorda premii şi menţiuni elevilor care: 

 îşi desfăşoară munca din şcoală cu rezultate foarte bune, ţinând cont de capacitatea fiecăruia;   

 obţin rezultate deosebite la o anumită disciplină; 

 dau dovadă de sârguinţă şi bună- purtare în folosul colectivului; 
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 obţin rezultate deosebite în domeniul sportului şi nu au abateri disciplinare;  

 contribuie la menţinerea şi creşterea reputaţiei şcolii. 
13.  La şcoală, este interzis pedepsirea corporală a elevilor şi umilirea lor verbală.  
14.  Elevii au dreptul să participe la activităţile în afara cursurilor organizate pentru întreaga şcoală. De 

asemenea au dreptul să participe la activităţi organizate de colectivităţi mai mici ai căror membri 
sunt. Acest drept poate fi revocat de Comitetul de Disciplină înaintea desfăşurării activităţii, iar în 
timpul desfăşurării activităţii, de profesorul organizator, hotărâre care va fi justificată de faţă cu 
directorul şcolii. Elevii care nu fac parte din colectivul respectiv de asemenea pot participa la 
activitate, dacă profesorul organizator precum şi elevii colectivului sunt de acord. 

15.  Elevii au dreptul să redacteze şi să difuzeze revistă proprie şi să emită prin radioul şcolii. Articolele 
publicate precum şi emisiunile difuzate nu vor insulta demnitatea sau personalitatea nici unui elev 
sau angajat al şcolii. Redactorii acceptă opinia şi ajutorul profesorului desemnat de CAS ca profesor 
responsabil de comun acord cu redactorii. Revista şcolii şi radioul şcolii funcţionează pe baza 
propriului regulament. 

 
Consiliul Elevilor 
 

16.  Consiliul Elevilor este forul care reprezintă interesele elevilor. Consiliul Elevilor funcţionează pe baza 
propriului regulament (vizat de către CAŞ) care face parte din Regulamentul Intern. Structura şi 
regulamentul de funcţionare sunt prevăzute de Statutul Elevului (OMEN 4742/2016) şi în 
concordanţă cu aceasta de Regulamentul de Funcţionare a Consiliului Elevilor Apáczai.  

17.  Toţi elevii şcolii pot alege şi sunt eligibili pentru funcţiile Consiliului Elevilor. Fiecare clasă este 
reprezentată de doi elevi cu drept de vot. Purtarea elevilor din conducerea Consiliului Elevilor aleşi va 
fii ireproşabilă (nota 10 la purtare). Dacă în timpul mandatului nota la purtare este scăzută, elevii vor 
fi destituiţi din funcţie şi se organizează alegeri pentru funcţia eliberată în termen de 30 de zile. Se 
acceptă media 9 la purtare în cazul elevilor aleşi ca membri în Consiliul Elevilor, dar nu pentru funcţii 
de conducere. 

18.  Consiliul Elevilor se întruneşte sistematic la solicitarea preşedintelui, a profesorului responsabil sau a 
2/3 dintre membri. Consiliul Elevilor are dreptul să invite profesori de specialitate la şedinţele sale.  

 
 

V. Îndatoririle elevilor 
 

1. Se aşteaptă de la elevi ca prin comportamentul lor să se oglindească etosul şcolii. În relaţiile zilnice să 
dea dovadă de respect faţă de profesori, de studenţii care îşi desfăşoară practica pedagogică în liceul 
nostru şi faţă de ceilalţi angajaţi ai şcolii, precum şi de respect reciproc şi respect pentru munca 
fiecăruia. Dincolo de normele prevăzute în Regulamentul Intern, să dea dovadă de o conduită 
respectuoasă în cadrul tuturor activităţilor organizate în şcoală şi de către şcoală. Elevii se adresează 
profesorilor cu formula „Domnule profesor”, iar profesoarelor cu „Doamna profesoară”. 

 
2. Fiecare elev trebuie să-şi îndeplinească datoria de a studia, în funcţie de capacităţile sale intelectuale. 

Trebuie să participe activ la procesul de predare-învăţare, să nu deranjeze orele de curs, să nu 
şoptească, să nu mănânce în timpul orelor, să nu mestece gumă şi să nu folosească obiecte nepermise. 
În cadrul orelor de curs înregistrările de sunete sau de imagini pot fi făcute numai cu acordul 
profesorului clasei.  

 
3. Aparate multimedia, pentru redare de sunet şi de comunicare (telefoane mobile, tablete, laptopuri, 

mp3 playere, ipod-uri, etc) sunt interzise în timpul orelor de curs. Şcoala nu recomandă aducerea 
acestora în instituţie şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderea acestora. Folosirea acestor 
obiecte electronice în timpul orelor de curs sunt permise numai cu acordul profesorului sau în caz de 
urgenţă. Aceste obiecte în timpul orelor trebuie să fie puse pe modul silenţios şi depozitate în geanta, 
rucsacul elevului. Elevii care nu respectă această regulă vor fi sancţionaţi cu avertisment scris 
adresat părinţilor, consemnat de către profesorul care a observat abaterea în tabelul special ataşat 
catalogului clasei şi înscris în carnetul de elev de către dirigintele clasei. Trei astfel de avestismente 
conduc la mustrare scrisă adresat părintelui conform art. 18 din Statutul elevului (OMEN 
4742/2016). 
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4. Elevul care a absentat are obligaţia de a recupera materia pierdută şi de a face dovada faptului că 

recuperarea s-a efectuat la solicitarea profesorului de specialitate. 
5. Elevii trebuie să aiba un aspect curat şi îngrijit precum şi o ţinută decentă atunci când participă la 

orele de curs, dar şi la alte manifestări organizate de şcoală. În acest sens, elevii au obligaţia de a se 
abţine de la a purta îmbrăcăminte, genţi, accesorii (piercing) şi insigne care: 

a. pot cauza indignare, frică, agresiune de orice fel (fizică sau verbală) angajaţilor şcolii şi celorlalţi 
elevi; 

b. pot accentua conflictele religioase, politice sau etnice dintre elevi; 

c. încurajează, direct sau indirect, consumul de alcool, ţigări, droguri sau alte substanţe care 
dăunează sănătăţii; 

d. au caracter sexual provocator; 

e. ar putea deranja ordinea din şcoală în orice fel. 
Persoana care încalcă regulile de mai sus, este obligat să înlăture imediat starea ce contravine 
prezentului regulament. Fetele din clasele liceale au voie să se fardeze, să-şi vopsească părul (în culori 
naturale), respectiv unghiile în limita bunului simţ. 

6. Elevii participă la ore având asupra lor obiectele necesare muncii la clasă şi carnetul de elev. La 
începutul şi la sfârşitul orei să salute profesorul ridicându-se în picioare, precum şi pe eventualii 
vizitatori.  

7. Li se interzice elevilor deteriorarea documentelor şcolare (catalog, carnet de elev etc.). La începutul 
anului şcolar, carnetul de elev este predat dirigintelui pentru a fi avizate. Notele şi avertismentele 
înscrise în carnetul de elev trebuie să fie prezentate părintelui/susţinătorului legal în cel mai scurt 
timp posibil pentru a fi semnate. 

8. Elevii au obligaţia să păstreze în condiţii bune manualele gratuite şi să le restituie în stare bună la 
sfârşitul anului şcolar. În caz contrar, elevul sau părintele/susţinătorul legal plăteşte contravaloarea 
acestora. 

9. Afişarea anunţurilor se face numai cu permisiunea conducerii şcolii. În caz contrar, acestea vor fi 
distruse. 

10. Se interzic ironiile la adresa naţionalităţii, religiei, stării sociale sau materiale a colegilor. 
11. Elevii au obligaţia să poarte insigna şcolii. Cu ocazia festivităţilor şcolare sau la examene este 

obligatorie ţinuta potrivită ocaziei: pentru fete bluză albă şi fustă sau pantaloni de culoare închisă, iar 
pentru băieţi cămaşă albă şi pantaloni şi haină de culoare închisă. 

12. În relaţia fete-băieţi să fie respectat principiul moderaţiei; manifestările în public ale acestei relaţii să 
fie ţinute în limitele bunului simţ. 

13.  Este interzis ca elevii să se atingă de bunurile personale sau banii colegilor. 
14. Elevilor le este interzis să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului 

şcolar, cu excepţia elevilor majori (care pot părăsi perimetrul unităţii de învăţământ pe perioada 
pauzei mari) şi a situaţiilor prevăzute de prezentul regulament. Elevii minori care părăsesc 
perimetrul unității de învățământ fără aprobarea dirigintelui sau a directorului liceului sunt 
sancționați cu mustrare scrisă adresat părintelui conform art. 18 din Statutul elevului (OMEN 
4742/2016). 

15.  Întârzieri, absenţe 
a. întârzierile care depăşesc 5 minute sunt considerate absenţe nemotivate de la ore. Excepţie fac 

elevii navetişti care întârzie de la prima oră din cauza autobuzelor sau trenurilor. 
b.  întârzierile sunt notate în catalog de către profesorul de la clasă prin litera î după data înscrisă la 

absenţe.  
c. două întârzieri se consideră o oră de absenţă nemotivată; 

d. se aşteaptă de la părinţi ca până la sfârşitul zilei să anunţe dirigintele prin telefon, eventual poştă 
electronică despre motivul absentării. În caz contrar dirigintele să ia legătura cu părinţii. Este 
competenţa dirigintelui, ca în cazuri bine justificate, să refuze motivarea absenţelor despre care nu 
a fost înştiinţat. 

e. după acumularea a 5 absenţe nemotivate dirigintele are obligaţia de a anunţa verbal părinţii, după 
10 absenţe nemotivate va trimite avertisment scris. După fiecare 10 absenţe nemotivate se scade o 
notă din nota la purtare. 
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f. dacă absenţele de la o materie depăşesc 50% din numărul total de ore alocate materiei respective, 
profesorul nu este obligat să încheie situaţia şcolară a elevului în cauză şi poate solicita 
participarea elevului la examen de corigenţă. 

g. Cauzele absenteismului vor fi depistate de către diriginte împreună cu psihologul şcolii. Împreună 
evaluează situaţia elevului care a încălcat regulile referitoare la obligativitatea participării la orele 
de curs şi cheamă elevul în faţa Comisiei de Disciplină. 

h. Absenţele trebuie motivate în cel mult 7 zile de la reîntoarcerea în şcoală cu adeverinţă medicală 
avizată de către cabinetul  medical din şcoală sau motivare din partea părintelui, tutorelui legal, al 
elevului major. 

i. Părintele/ tutorele legal / elevul major poate motiva absenţele copilului fără documente medicale 
maximum 20 de ore de curs pe semestru adresat învăţătorului/dirigintelui clasei, avizate în 
prealabil de către directorul unităţii. Aceste motivări sunt luate în evidenţă şi păstrate pe tot 
parcursul anului şcolar de învăţător/diriginte, în atribuţiunile căruia intră motivarea absenţelor 
de la ore.  

j. După ce dirigintele a fost anunţat în prealabil, se scuteşte de la participare parţială sau integrală la 
ore a elevulului care: 

 participă la olimpiadă la faza judeţeană: în ziua precedentă concursului; 

 participă la olimpiadă la faza naţională: în zilele concursului şi trei zilelucrătoare 
precedente; 

 participă la concurs la faza locală sau judeţeană: în ziua concursului; 

 participă la concurs la faza naţională: în ziua/zilele concursului şi ziua precedentă; 

 participă la atestate naţionale de limbă străină şi la alte examene similare; 

 participă la concursuri sportive la care reprezintă şcoala; 

 participă la activităţi, excursii legate de studiile sale, organizate de şcoală; 

 îşi exercită obligaţiunile de cetăţean. 
k.  Elevii claselor a 12-a au posibilitatea de a participa la Zilele Deschise ale unor universităţi. Elevul, 

după ce şi-a înştiinţat dirigintele, are voie să participe de cel mult două ori la activităţile 
organizate de universităţi. 

l. Participarea la activităţile organizate în locul orelor de curs este obligatorie (ex. Zilele şcolii, 
excursie, serbare şcolară, etc). În caz de absenţă elevul este obligat să aducă motivare. 

17.  Pe lângă Regulamentul Intern elevii trebuie să cunoască: 

 Legea Educaţiei Naţionale (Legea nr. 1 din 2011) 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar Ordinul 
Min. 5079/2016 

 regulile de circulaţie 

 normele de igienă şi protecţie a sănătăţii 

 normele de protecţie a muncii 

 normele privind prevenirea şi stingerea incendiilor 

 normele de protecţie civilă şi de protecţia mediului 
18. Sancţiuni: 

Elevii care săvârşesc fapte ce aduc atingere prezentului regulament vor fi sancţionaţi în funcţie de 
gravitatea faptelor cu: 

a. observaţia; 

b. avertisment verbal în faţa clasei; 

c. avertisment verbal în faţa Consiliului Profesoral; 
d. avertisment scris adresat părinţilor; 

e. mustrare scrisă adusă la cunoştinţă părinţilor; această mustrare atrage după sine 
scăderea notei la purtare cu un punct; 

f. retragerea temporară a bursei; 

g. retragerea definitivă a bursei; 

h. eliminarea de la cursuri pentru o perioadă de 3-5 zile; 

i. preaviz de exmatriculare (adus la cunoştinţă, în scris, atât elevului cât şi 
părintelui/tutorelui sau susţinătorului legal) 
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j. exmatricularea cu drept de reînscriere la altă şcoală; 
k. exmatricularea fără drept de reînscriere în altă unitate şcolară. 

19. Sancţiunile de la punctele a-e sunt de competenţa dirigintelui, iar cele de la punctele f-k sunt de 
competenţa Comisiei de Disciplină, la recomandarea dirigintelui clasei. Sancţiunile de la punctele a-
e se pot anula în cazul în care dispar motivele pentru care au fost aplicate.  

20. Avertismentul scris este înscris în carnetul de elev la menţiuni de către cadrul didactic la care s-a 
săvârşit fapta ce contravine prezentului regulament. La a treia abatere ce este sancţionat prin 
avertisment scris se aplică sancţiunea de la punctul e, mustrare scrisă adusă la cunoştinţă părinţilor; 
această mustrare atrage după sine scăderea notei la purtare cu un punct; 

21. Sancţiunile de la punctele d-k sunt comunicate în scris părinţilor, tutorilor sau susţinătorilori legali. 
22. Sancţionarea elevilor care săvârşesc fapte ce aduc atingere prezentului regulament se va face pe baza 

articolelor 16 alin. (4) lit. a-f din ROFUIP, Ordinul MENCS nr.  5079/2016. 
 
 

VI. Îndatoririle părinţilor 

Părinţii au datoria de a: 

1. colabora cu profesorii din şcoală, cu psihologul şcolar şi îndeosebi cu învăţătorul/dirigintele în 
vederea asigurării unei educaţii de calitate. 

2. se consultă cu dirigintele privind situaţia şcolară şi disciplinară a elevului, cel puţin o dată pe lună. 

3. răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul unităţii, cauzate de către elev. 

4. asigură participarea copilului lor la cursuri. 

5. solicita în scris retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învăţământ din 
străinătate. 

 
 
Aprobat în Consiliul Profesoral din 15 octombrie 2009 şi modificat în 17 noiembrie 2011, 16. septembrie 
2013, 11 februarie 2015, 10 noiembrie 2016, respectiv 7 martie 2018. Ultimele modificări sunt trecute cu 
italic. 
Aprobat în Consiliul de Administraţie din data de 29 martie 2018. 


