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COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA" SIBIU 

 str. Mitropoliei nr. 34 

550179 Sibiu România 

/fax   +40/269/210082   

E-mail:  colegiul_goga@yahoo.com 

 

        

                                Regulament de ordine interioară 

Anul şcolar 2013-2014 

 

 

Prezentul Regulament de Ordine Interioară este conceput în conformitate cu prevederile 

cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar (aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925/2005), O.M.E.C.T.S. 4126/2010 privind 

modificarea şi completarea Ordinului nr. 4925 / 2005 al ministrului educaţiei și cercetării 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, ale art.94/ 2 lit.g din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările și 

completările ulterioare şi cu alte legi, ordine, metodologii, norme şi normative specifice 

domeniului de activitate. 

                                        

CAPITOLUL I - PERSONALUL DIDACTIC 

 

Art 1. Personalul din învăţământ are obligaţia de a participa la programe de formare continuă, în 

conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie. 

Art 2. Personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile 

educaţionale pe care le transmite elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament 

responsabil. 

Art 3. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor, care 

consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.  

Art 4.   Personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de 

asistenţă socială – educaţională specializată, Direcţia de protecţie a copilului, în legătură cu 

aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului. 

Art 5.  Personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu 

elevii, părinţii – reprezentanţi legali ai acestora. 

Art 6. Cadrele didactice au obligaţia să respecte hotărârile Consiliului de Administraţie şi 

deciziile luate de conducerea şcolii. 
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Art 7.  Profesorii diriginţi au următoarele obligaţii: 

a.   Să prezinte la timp situaţiile şcolare ale clasei (note, absenţe etc) 

b.  Să completeze cataloagele în prima săptămână de la preluarea lor, precum şi portofoliul clasei, 

care va conţine schema orară şi încadrarea. 

c.   Să aibă o evidenţă clară a temelor ce se dezbat la dirigenţie 

d.  Să manifeste flexibilitate în relaţiile cu clasa 

e.  Să menţină o relaţie strânsă cu părinţii, prin şedinţele semestriale, notarea în carnete, sesizarea 

din timp a situaţiilor dificile. 

f.   Să prelucreze prezentul ROI atât elevilor, cât şi părinţilor, sub autoritatea semnăturii de luare 

la cunoştinţă şi să îl afişeze într-un loc vizibil, în clasă. 

Art 8.  Personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze 

imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestora. 

Art 9.  Personalului din învăţământ îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi 

agresarea verbală sau fizică a elevilor şi/sau a colegilor. 

Art 10.  Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea 

prestanţei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţi. 

Astfel de practici, dovedite, se sancţionează cu excluderea din învăţământ.  

Art 11.  Personalul didactic este obligat să prezinte, conform Legii nr. 128/1997, rezultatele 

analizelor medicale solicitate. 

Art 12.  Cadrele didactice au îndatorirea să intre in clasă imediat după sunetul de intrare la oră. 

Art 13.  Este interzisă trimiterea elevilor de la ore pentru rezolvarea unor probleme personale ale 

cadrelor didactice, sau de orice natură 

Art 14.  Este obligatorie trecerea absenţelor la începutul orei. 

Art 15.  Se interzice orice posibilitate de acces a elevilor la catalog 

Art 16.  Cadrele didactice nu au dreptul să învoiască elevii de la oră. Acest drept îl are doar 

dirigintele clasei sau profesorul pentru învățământul primar, care motiveaza absenţele pe baza 

adeverinței eliberată de medicul de familie. 

                                     

 CAPITOLUL II - ELEVII 

 

Art. 1  Calitatea de elev al Colegiului National „Octavian Goga” 

(1) Colegiul şcolarizează pentru învăţământul primar şi secundar gimnazial, cu prioritate, în 

limita planului de şcolarizare aprobat, elevii care au domiciliul în aria de cuprindere a unităţii de 

învăţământ. 
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(2) Elevii aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba 

maternă, la toate nivelurile şi formele de învăţământ, în condiţiile prevăzute de Legea Educației 

Naționale nr.1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Admiterea elevilor în clasa a IX-a (ciclul inferior al liceului) se realizează în baza 

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul 

şcolar în curs și în conformitate cu planul de şcolarizare aprobat de Inspectortatul Școlar Județean 

Sibiu. 

(4) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi participarea obligatorie la toate 

activităţile specifice unităţii noastre şcolare. Evidenţa prezenţei elevilor se consemnează 

sistematic în catalogul clasei, la fiecare oră de curs, de către profesori. 

(5) Carnetul de elev, vizat pentru anul şcolar în curs, reprezintă dovada statutului de elev al 

Colegiului National „Octavian Goga„ Sibiu. Elevii sunt obligaţi să aibă în permanenţă asupra lor  

carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor primite în cadrul 

procesului instructiv-educativ. De asemenea, notele obținute trebuie aduse la cunoştinţa 

părinţilor, sub semnătură. 

Art. 2 Drepturile elevilor 

(1) Drepturile elevilor sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.Ed.C 4925/ 8.09.2005, secțiunea a 3-a, art. 97-109.  

Art. 3 Transferurile 

(capitolul VIII, secţiunea a 7-a, art. 135-149 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.Ed.C 4925/ 8.09.2005).  

(1) Transferurile se pot realiza fără depăşirea numărului maxim de 25 de elevi pe clasă în 

învăţământul primar / gimnazial şi 30 de elevi pe clasă în învăţământul liceal, conform cu 

prevederile legale în vigoare, ale Regulamentelor de ordine interioară proprii unităţilor de 

învăţământ angajate în transfer şi pe baza unei cereri riguros argumentate. Aprobările pentru 

transfer se dau de către consiliile de administraţie ale celor două unităţi de învăţământ. Au 

prioritate transferurile în cadrul colegiului, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la 

o clasă la alta (cu susţinerea examenelor de diferenţă, dacă este cazul).  

 (2) Cererile de transfer se vor depune la secretariatul Colegiului în perioada intersemestrială şi în 

vacanţa de vară, termenul limită de depunere fiind de cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea începerii 

anului şcolar sau a semestrului (ele vor fi însoţite de documente justificative, conform 

prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin O.M.Ed.C 4925/ 8.09.2005). Cererile vor fi analizate şi soluţionate în 
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Consiliul de Administraţie al Colegiului, care îşi rezervă dreptul de a aproba prioritar cererile 

elevilor performanţi la olimpiadele și concursurile şcolare pe discipline.  

Art. 4 Bursele 

Elevii pot beneficia de burse (de merit, de studii, sociale, Bani de liceu, Euro 200). Acestea se 

acordă în funcţie de reglementările legale în vigoare în momentul solicitării lor, pe baza unei 

cereri individuale şi a  actelor care dovedesc valabilitatea cererii. Profesorii pentru învățământul 

primar şi diriginţii prezintă în termenul legal dosarele de burse sau ajutoare sociale Comisiei 

pentru acordarea burselor/ajutoarelor sociale/alocaţiilor, care centralizează situaţia solicitanţilor şi 

o înaintează serviciului secretariat / contabilitate.  

Art. 5 Libertatea de informare, exprimare, dreptul la reuniune  

(1) Conform principiilor unei societăţi democratice și prevederilor art. 107 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, elevii beneficiază în cadrul 

şcolii de libertatea de informare, exprimare şi asociere în organizaţii ştiinţifice, culturale, sportive 

sau reprezentative (Consiliul elevilor). Astfel, ei îşi aleg  reprezentanţii în Consiliul elevilor, care 

poate  propune şi organiza activităţi, nmai cu acordul Consiliului de Administrație al colegiului și  

în concordanță cu principiile etice, cu legislaţia în vigoare, fără a leza ordinea publică, siguranţa 

naţională, sănătatea, drepturile şi libertăţile altor persoane.  

(2) În Colegiul Național “Octavian Goga” Sibiu funcţionează Consiliul Elevilor, în baza unui 

regulament propriu, avizat de conducerea unităţii de învăţământ şi care este anexă a 

regulamentului intern.  

Art. 6  Ţinuta elevilor 

(1) Este obligatoriu ca elevii să aibă o ţinută decentă, curată şi îngrijită. Este interzisă purtarea 

unor articole vestimentare indecente şi a accesoriilor care nu se pretează mediului şcolar.  

(2) Este interzis elevilor să folosească însemne şi îmbrăcăminte neadecvate vârstei și calității de 

elev. Ţinuta indecentă va fi sancţionată conform prezentului Regulament de ordine interioară 

(aplicarea graduală a sancţiunilor cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, capitolul VIII, secțiunea a 6-a).  

Art. 7 Comportamentul elevilor 

(1) Elevii au obligaţia de a respecta regulile de politețe formală (salutul, circulaţia în incinta 

şcolii, pe scări, coridoare etc.) şi profesorii, personalul didactic auxiliar şi personalul 

nedidactic, atât în şcoală cât şi în afara acesteia. De asemenea, elevii au datoria de a se 

respecta reciproc,  manifestând toleranţă şi colegialitate în contextul unei comunităţi 

şcolare care face parte dintr-o societate democratică. astfel propaganda politică, 

xenofobia, prozelitismul religios, injuriile, orice fapte antisociale, violenţa şi intoleranţa 
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vor fi sancţionate conform Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar.  

(2) Orice  abatere comportamentală, atât faţă de personalul didactic şi nedidactic al şcolii, cât 

şi faţă de colegi trebuie adusă la cunoştinţa profesorului diriginte şi a conducerii şcolii 

pentru a se lua măsurile necesare în vederea remedierii ei şi a prevenirii unor situaţii 

similare. Pentru abateri comportamentale grave la adresa personalului didactic şi 

nedidactic sau a colegilor se vor aplica sancţiunile de la art. 118, literele e), g), i) din 

regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.  

(3) Orice atitudine care pune în pericol integritatea corporală şi sănătatea elevilor e strict 

interzisă şi va fi sancţionată conform deciziei Consiliului de Administrație al unității 

școlare (de exemplu, pătrunderea în locuri nepermise accesului elevilor: în pod, pe 

acoperişul clădirii şi în punctul termic, urcatul în copacii din curtea şcolii, escaladarea 

gardului unităţii şcolare, introducerea în şcoală a diferitelor obiecte periculoase, 

neutilizarea civilizată a grupurilor sanitare etc.). Se vor respecta regulile de conduită 

specifice activităţii şcolare, atât în timpul pauzelor cât și al orelor de curs. După 

terminarea pauzei, elevii sunt obligaţi să intre în clase şi să aştepte civilizat şi responsabil 

începerea orei de curs. Atitudinile considerate indecente nu sunt acceptate în cadrul 

procesului instructiv-educativ şi vor fi corectate ca atare. 

(4) Este interzis oricărui elev să aduca in clasă sau în şcoala persoane străine, să fie asteptați 

de alte persoane (cu exceptia membrilor familiei) în școală sau în curtea şcolii. 

(5) Elevii nu au voie sa aduca în școală și să folosească nici un fel de spray-uri 

lacrimogene/paralizante și orice alte materiale pirotehnice sau de alta natură, care ar putea 

pune  în  pericol  integritatea fizică a persoanelor din  jur. 

(6) Se interzice cu desăvârșire fumatul, consumul de băuturi alcoolice si droguri.Se interzic 

introducerea în şcoală a materialelor audio-video care atentează la bunele moravuri, 

înregistrările clandestine şi postarea lor pe site-uri de socializare, în scop denigrator. 

(7) Se interzice introducerea si utilizarea în clădirea școlii a skateboard-urilor, patinelor cu 

rotile, cărtilor de joc etc. 

(8) Se interzice utilizarea telefonului mobil în timpul orelor de curs, precum şi menținerea 

acestuia în stare activată. Încercarea de fraudă (copiatul) de pe telefonul mobil se 

sancţionează cu nota 1 și scăderea notei la purtare. 

(9) Se interzice părăsirea institutiei în timpul orelor de curs sau în pauze. În cazuri 

exceptionale, elevul este obligat să solicite permisiunea profesorului care predă la ora 

respectivă, care il poate învoi pe propria răspundere, dar va consemna absenţa în catalog. 
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De asemenea, profesorul va elibera un bilet de voie tipizat, pe care îl va prezenta 

gardianului, şi cu care elevul va putea părăsi şcoala. Profesorul diriginte va motiva 

absenţa numai după ce va lua legatura cu familia elevului. În situatia în care elevul nu are 

acordul profesorului, va răspunde personal de decizia sa şi de posibilele consecințe. 

(10) Se interzice elevilor să posede sau să folosească orice fel de arme şi să se implice în acte 

de violenţă sau intimidare. 

(11) Elevilor le este interzis să-si insuseasca bunuri, obiecte sau bani care nu le aparțin, 

precum şi obiecte de recuzită didactică. 

Art. 8 Îndatoririle elevilor 

(1) Prezenţa la cursuri. Elevii sunt obligaţi să frecventeze cu regularitate  cursurile cuprinse în 

oferta curriculară,  conform specializării, precum şi toate activităţile stabilite de şcoală. La fiecare 

oră de curs, învăţătorul şi profesorul consemnează în catalogul clasei absenţii. Elevii care nu sunt 

în clasă la intrarea profesorului vor fi consideraţi absenţi. În cazul în care întârzie, elevii vor fi 

primiţi la oră dacă solicită acest lucru. În cazuri bine justificate  elevilor care întârzie (elevi care 

fac naveta etc.) li se vor motiva absenţele.  

(2) Învoirile. Elevii cu o motivaţie bine justificată, pe baza unei solicitări scrise, pot primi învoire 

de la învăţător, profesorul diriginte sau conducerea şcolii. Cererile  de învoire  sunt centralizate şi 

verificate de consilierul educativ al şcolii, care le va înapoia învăţătorilor şi profesorilor diriginţi 

pentru motivarea absenţelor elevilor. În cazuri familiale deosebite, părinţii pot cere în scris 

învoirea elevului. Cererea este adresată învăţătorului sau dirigintelui clasei, care se consultă cu 

directorii şcolii înainte de a o aproba sau nu. Elevii calificaţi la faza judeţeană a olimpiadelor 

şcolare pe discipline de învăţământ beneficiază de o zi liberă în vederea pregătirii pentru concurs. 

Elevii calificaţi la faza naţională a olimpiadelor şcolare pe discipline de învăţământ beneficiază 

de o săptămână liberă în vederea pregătirii pentru concurs. În aceste cazuri, absenţele elevilor 

sunt motivate pe baza unei dispoziţii date de  directorul şcolii. Elevii care participă la acţiuni 

culturale sau sportive la nivel naţional, organizate în timpul anului şcolar, pot beneficia de învoiri 

cu acordul direcţiunii şcolii, dar nu mai mult de 30 de zile pe an şcolar. In aceste cazuri elevii au 

obligaţia de a recupera materia predată în lipsa lor, ca o condiţie a încheierii situaţiei şcolare pe 

anul în curs. 

(3) Motivarea absenţelor datorate îmbolnăvirii se realizează pe baza adeverinţelor medicale 

eliberate de medicul de familie, de medicul şcolar sau certificat medical eliberat de unitatea 

sanitară în care a fost internat elevul bolnav. Adeverinţele medicale, vizate de medicul şcolar, vor 

fi prezentate învăţătorului sau profesorului diriginte în primele şapte zile ale revenirii elevului la 

şcoală, iar nerespectarea termenului de prezentare a motivărilor atrage, de regulă, declararea 



 7 

absenţelor ca nemotivate. adeverinţele medicale şi formularele de învoire sunt păstrate de către 

învăţător sau profesorul diriginte pe toată perioada anului şcolar în curs. 

(4) Absentarea nemotivată de la cursuri este sancţionată după cum urmează: 10 absenţe 

nemotivate sau 10% din numărul orelor pe semestru la o singură disciplină - câte 1 punct scăzut 

din nota la purtare. absenţele nemotivate din primul semestru se cumulează în semestrul al doilea 

al anului şcolar în curs. la 40 de absenţe nemotivate sau 30 % din totalul orelor la un singur 

obiect de învăţământ cumulate pe an şcolar – exmatricularea elevului (din ciclul superior de 

liceu) cu drept de reînscriere în acelaşi an de studiu, în anul şcolar următor. La 20 de absenţe 

nemotivate sau 15% din numărul orelor pe semestru la o singură disciplină, profesorul diriginte 

va oferi sub semnătură părinţilor elevului, sau elevului în vârstă de 18 ani, un preaviz de 

exmatriculare (pentru elevii din ciclul superior al liceului);. un exemplar al acestui preaviz 

rămâne la secretariatul unităţii şcolare. Pentru 20 de absenţe nemotivate ale elevilor din cursul 

inferior de liceu se oferă mustrare scrisă. Aceasta se înmânează părinţilor sub semnătură.  

 (5) Patrimoniul Colegiului  trebuie folosit responsabil. Elevii vor cunoaşte şi utiliza în 

laboratoare, cabinete, săli de sport şi în timpul orelor de curs regulile de protecţie a muncii, 

regulile P.S.I. şi regulile specifice fiecărui laborator/ cabinet în parte (pentru disciplinele biologie, 

chimie, fizică, informatică, limbi străine, limba română, sală de sport). Orice act de distrugere 

accidentală sau voită a obiectelor din cadrul bazei materiale a şcolii va fi suportat material de cei 

vinovaţi  şi se sancţionează conform prezentului Regulament de ordine interioară. In cazul în 

care elevul vinovat nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, a clasei. La începutul 

fiecărui an şcolar, acest Regulament de ordine interioară va fi adus la cunoștința elevilor, în 

cadrul orei de dirigenţie. Elevii vor confirma sub semnătură cunoaşterea lor. 

(6) Accesul elevilor în şcoală . Elevii vor utiliza poarta şi intrarea care le sunt destinate. Accesul 

elevilor în curtea şcolii cu maşina este strict interzis. Utilizarea scărilor de către elevi va fi 

responsabilă şi civilizată, pentru a se evita accidentele şi situaţiile ireverenţioase la adresa 

personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al şcolii. Elevul de serviciu are obligaţia de a 

comunica cerinţele elevilor la cancelaria profesorilor. De asemenea, este strict interzis accesul 

elevilor la documentele şcolare ale unităţii de învăţământ. Situaţia şcolară le este adusă la 

cunoştinţă prin intermediul carnetului de note.  

(7) Accesul persoanelor străine în incinta şcolii . Pentru menţinerea unui climat propice 

desfăşurării procesului de învăţământ, orice persoană străină de şcoală este obligată să se 

legitimeze la una dintre cele două intrări, să-şi ofere datele  pentru a fi înscrise în registrul de 

evidenţă a persoanelor care intră în şcoală. Pentru securitatea elevilor şi buna desfăşurare a 
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procesului de învăţământ, pe parcursul programului şcolar este recomandat să nu se părăsească 

incinta şcolii decât după terminarea orelor de curs. 

(8) Fumatul în şcoală şi în spaţiul aferent şcolii este strict interzis şi se sancţionează conform 

Legii nr. 349 /2002 entru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun şi 

prezentului Regulament de ordine interioară, prin aplicarea graduală a sancţiunilor prevăzute în 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Ca măsuri 

specifice, elevii vor curăţa spaţiul folosit în scop interzis. Această abatere va fi adusă la 

cunoştinţa părinţilor telefonic de către profesorul diriginte, care va solicita prezenţa părintelui la 

şcoală. 

(9) Posesia, comercializarea şi consumul alcoolului şi a drogurilor în incinta şcolii sunt strict 

interzise şi se sancţionează conform prezentului Regulament de ordine interioară , prin aplicarea 

graduală a sancţiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar.  

(10) Le este interzis elevilor să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează 

desfăşurarea activităţii de învăţământ sau frecvenţa la cursuri. De asemenea e interzisă blocarea 

căilor de acces în spaţiile de învăţământ. 

(11) Le este interzisă elevilor participarea la jocuri de noroc.  

(12) Le este interzisă elevilor frecventarea barurilor, cluburilor și spectacolelor în timpul orelor 

de curs. Se va participa la spectacole doar în mod organizat sub supravegherea profesorilor 

colegiului şi numai cu acordul conducerii şcolii. 

(13) Le este interzis elevilor să introducă orice tip de arme sau instrumente (muniţie, pocnitori, 

petarde etc.) care pot afecta integritatea fizică şi psihică a colegilor şi a personalului şcolii.  

(14) Le este interzis elevilor să organizeze orice fel de farse (telefoane anonime, lansare de 

zvonuri alarmiste, anunţuri false cu privire la amplasarea de material explozibil în perimetrul 

unităţii de învăţământ etc.) care pot prejudicia integritatea fizică , psihică şi morală a colegilor şi 

a personalului şcolii. 

(15) Le este interzis elevilor să deţină şi să difuzeze material cu caracter pornografic sau obscen. 

(16) Le este interzis elevilor să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor, lucrărilor scrise, 

examenelor sau concursurilor. In cazul încălcării acestei reguli, se aduce la cunoştinţa 

profesorului diriginte cazul pentru a se aplica sancţiuni graduale, conform Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

(17) Le este interzis elevilor să înregistreze în timpul orelor sau în pauze şi să difuzeze 

înregistrările în spaţiul public. Nerespectarea acestei prevederi va duce la sancţionare, conform 

prevederilor art. 118-134 din O.M.Ed.C. 4925/2005  
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Art. 7 Recompense 

Elevii cu rezultate deosebite la învăţătură, la concursurile şcolare pe discipline sau la alte 

activităţi culturale şi sportive şi comportament exemplar pot beneficia de următoarele 

recompense: 

(1) evidenţierea în faţa clasei sau în faţa consiliului profesoral 

(2) comunicarea în scris cu menţionarea faptelor pentru care este evidenţiat 

(3) acordarea de burse de merit, de studiu sau a altor recompense materiale 

(4) acordarea de diplome, de premii 

(5) recomandarea trimiterii, cu prioritate, în excursii sau tabere de profil în ţară sau în străinătate 

(6) acordarea premiului de onoare al şcolii. 

(7) La capitolul VIII, secţiunea a 5-a, art.115-117, privitoare la recompensarea elevilor, din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, se adaugă 

pentru elevii Colegiului Naţional “Octavian Goga” şi următoarea prevedere: la încheierea fiecărui 

an şcolar, şefii de promoţie vor consemna în ,,Cartea de onoare a şcolii”. 

Art. 8  Sancţiuni 

Elevii care nu respectă regulamentele şcolare, regulile de conduită corectă în cadrul unităţii 

şcolare şi săvârşesc fapte prin care încalcă prevederile acestora, vor suporta consecințele ce se 

impun, prin asumarea răspunderii. În funcţie de gravitatea faptelor, sancţiunile (în conformitate 

cu prevederile şi  normele din secţiunea a 6-a, art. 118-134 din O.M.Ed.C. 49/25/2005) care se 

aplică vor fi următoarele: 

(1) Observaţie  individuală. Sancţiunea e aplicată  de diriginte sau de director şi nu atrage şi alte 

măsuri disciplinare. 

(2) Mustrare în faţa clasei sau/şi consiliului clasei sau/şi consiliului profesoral. Sancţiunea e 

aplicată de diriginte sau de director şi e urmată de scăderea notei la purtare. 

(3) Mustrare scrisă. Sancţiunea e aplicată de consiliul clasei sau de director şi e urmată de 

scăderea notei la purtare. Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei prezentat 

consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau anului şcolar. Înscrisul se înmânează personal 

părinţilor sub semnătură, de către profesorul diriginte. 

(4) Retragerea temporară sau definitivă  a bursei. Aplicarea sancţiunii e efectuată de consiliul 

profesorilor clasei sau de director şi e urmată de scăderea notei la purtare.  

(5) Eliminarea pe o perioadă de 3-5 zile. Sancţiunea e urmată de scăderea notei la purtare. 

Absenţele din toată perioada se consemnează în catalogul clasei. Activitatea de la clasă va fi 

substituită cu activităţi administrative în şcoală. Dacă elevul refuză să participe la aceste 

activităţi, absenţele  vor fi considerate nemotivate. Sancţiunea e aplicată de consiliul profesorilor 



 10 

clasei sau de director şi se consemnează în catalogul clasei (precizându-se numărul şi data 

documentului) şi în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfârşitul 

semestrului sau anului şcolar. Dacă elevul căruia i s-a aplicat una din sancţiunile mai sus amintite 

dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, 

prevederea scăderii notei la purtare se poate anula. Anularea e decisă de cel care aplicat 

sancţiunea. 

(6) Mutarea disciplinară la o altă clasă din şcoală. Sancţiunea, semnată de învăţător, diriginte şi 

de director, e urmată de scăderea notei la purtare şi e comunicată în scris şi înmânată personal 

părinţilor sub semnătură, de către profesorul diriginte. Ea va fi înregistrată în registrul de evidenţă 

a elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol.  Sancţiunea se consemnează în raportul 

consiliului clasei, prezentat consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau anului şcolar. 

Sancţiunea e aplicată de consiliul profesorilor clasei sau de director. 

(7) Mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ. cu acceptul conducerii unităţii 

primitoare. 

(8) Preavizul de exmatriculare. Sancţiunea e urmată de scăderea notei la purtare şi se întocmeşte 

de către diriginte pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la discipline diferite sau 

15% din totalul orelor la o singură disciplină cumulate pe semestru sau pe an şcolar. Sancţiunea 

va fi înregistrată în registrul de evidenţă al elevilor şi în catalogul clasei. Înscrisul semnat de 

diriginte şi de director se înmânează personal părinţilor sub semnătură, de către profesorul 

diriginte. sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral 

la sfârşitul semestrului sau anului şcolar. 

(9) Exmatricularea din şcoală, cu drept de reînscriere în acelaşi an de studiu în anul şcolar 

următor. Sancţiunea se aplică pentru abateri grave sau pentru un număr de 40 de absenţe 

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

disciplină cumulate pe un an şcolar. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 

6,00. Sancţiunea se aprobă în consiliul profesoral la propunerea dirigintelui cu consultarea 

directorului şi e condiţionată de existenţa preavizului de exmatriculare. Ea va fi consemnată în 

registrul de evidenţă al elevilor, în catalogul clasei, registrul matricol şi în registrul de procese-

verbale al consiliului profesoral. 

(10) Exmatricularea din şcoală, fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate şcolară. Sancţiunea 

se aplică pentru abateri deosebit de grave şi este însoţită de scăderea notei la purtare sub nota 6. 

Aplicarea sancţiunii se aprobă în consiliul profesoral la propunerea consiliului clasei sau a 

directorului. Ea va fi consemnată în registrul de evidenţă al elevilor, în catalogul clasei , în 

registrul matricol şi în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Înscrisul semnat de 
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diriginte şi de director se înmânează personal părinţilor sub semnătură, de către profesorul 

diriginte. 

(11) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ de stat, fără drept de reînscriere, pentru 

o perioadă de timp sau pentru totdeauna. Aplicarea sancţiunii şi durata ei se face de către 

M.E.N., la propunerea consiliului profesoral. Ea va fi înregistrată în registrul de evidenţă al 

elevilor, în catalogul clasei, registrul matricol şi în registrul de procese-verbale al consiliului 

profesoral. Sancţiunea se comunică de către M.E.C. în scris,  sub semnătură părinţilor.  

Notă: Articolele (8) până la (11) se aplică numai elevilor din ciclul superior al liceului. 

(12) Pentru încercarea de fraudă la extemporale, lucrări scrise sau la examinările orale sau scrise , 

elevii vor primi nota 1,00. 

CAPITOLUL III- SECRETARIATUL 

 

Art. 1 - Accesul elevilor pe coridorul administrativ al şcolii este permis numai dacă au probleme 

specifice de rezolvat la secretariat, administraţie, direcţiune sau contabilitate. În general, aceste 

probleme vor fi sesizate dirigintelui, care va încerca să le soluţioneze. 

Art. 2 - Elevii şi toţi angajaţii şcolii vor respecta programul de lucru afişat la compartimentul 

Secretariat. 

Art. 3 - Carnetele de elev şi legitimaţiile de elev se vor elibera şi viza de către conducerea școlii,  

doar prin intermediul diriginţilor. 

Art. 4 - Adeverinţele se eliberează a doua zi, după depunerea cererii, conform programului de 

lucru afișat.  

Art. 5 – Taxa pentru eliberarea unui nou carnet de elev este de 5 lei. 

Art. 6 - Adeverinţele pentru călătoriile în scop personal în afara graniţelor țării (după caz), pe 

parcursul anului școlar, se vor elibera numai după ce directorul a aprobat cererea părinţilor 

privind scutirea elevului. 

 

CAPITOLUL IV -  DIRECŢIUNEA 

 

Art. 1 – În situațiile care se impun, direcțiunea colegiului va fi solicitată de către elevi. 

Art. 2 - Programul de audienţe va fi afişat la vedere și respectat cu stricteţe de către elevi şi 

profesori.  

Art.3 - Problemele semnalate vor fi consemnate în registrul de audiență al conducerii școlii. 
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CAPITOLUL V - MĂSURI PRIVIND ELIMINAREA RISIPEI DE ENERGIE  

 

Art. 1 - Responsabilul clasei sau locţiitorul acestuia au obligaţia să sesizeze direcţiunea, dacă 

două zile la rând temperatura în clasă este prea mare sau prea scăzută. 

Art. 2 - La plecarea elevilor din clasă, elevul de serviciu va stinge lumina, iar dacă sistemele de 

încălzire sunt în stare de funcţionare, se vor închide toate geamurile şi uşa. Profesorii sunt 

obligaţi să renunţe la iluminatul artificial, când acesta nu este necesar. În cazul supraîncălzirii 

claselor, profesorii vor închide încălzirea din termostatele radiatoarelor. 

Art. 3 - Profesorii de serviciu vor verifica pe lângă starea de curăţenie şi încadrarea temperaturii 

în limite normale (18-22 grade). 

 

 

Notă: Regulamentul de ordine interioară a fost aprobat în sedința Consiliul de Administrație al 

Colegiului Național “Octavian Goga” Sibiu din data de 5.09.2013. 
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