
 

 

 

 

 

 

 

 
Extras din Statutul elevului. 

Statutul reglementează drepturile şi îndatoririle elevilor înmatriculaţi în unităţile de învăţământ de stat, particular 

sau confesional din România. Dintre drepturile educaţionale ale elevilor, menţionăm: 

– accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat; 

– dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic şi 

din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ; 

– dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite; 

– dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi psihologică, conexe 

activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de 

consiliere psihopedagogică pe an; 

– dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru elevii cu cerinţe 

educaţionale speciale; 

– dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă; 

– dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, în limita 

resurselor disponibile; 

Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi la asociere: 

– dreptul de a participa la şedinţele Consiliului elevilor; 

– dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea personalului didactic 

sau administrativ. 

Elevii beneficiază şi de drepturi sociale, dintre care menţionăm: 

– dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul în care nu pot fi 

şcolarizaţi în localitatea de domiciliu; 

– dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de ajutoare sociale şi 

financiare în diverse forme; 

– dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale pentru elevii cu performanţe şcolare înalte; 

Elevii au, printre altele, următoarele îndatoriri: 

– de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi 

însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 
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– de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar; 

– de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi 

să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulamentele şi deciziile unităţii de 

învăţământ preuniversitar; 

Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 

– observaţie individuală; 

– mustrare scrisă; 

– retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, ” Bani de liceu”, a bursei profesionale; 

– mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ; 

– preavizul de exmatriculare; 

– exmatriculare. 

Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare. Preavizul de exmatriculare 

şi exmatricularea nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu. Sancţiunile sunt însoţite şi de scăderea notei la purtare, cu 

excepţia sancţiunii mustrării scrise, în cazul căreia scăderea notei la purtare nu este obligatorie. 

După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul 

căruia i s-a aplicat o sancţiune, cu excepţia exmatriculării, dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel 

puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, 

asociată sancţiunii, poate fi anulată. 

Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor 

de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota 

la purtare cu câte un punct. 

Extras din ROFUIP și ROI 

Art. 101. — (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile existente în 

programul fiecărei unităţi de învăţământ. 

(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de către unitatea de învăţământ la 

care este înscris elevul. 

Art. 102. — (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în 

mod obligatoriu, fiecare absenţă. 

(2) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte 

în ziua prezentării actelor justificative. 

(3) În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta personal învăţătorului/ 

institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/ profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului 

său. 

(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului 

şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală 

eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a 

medicului de familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. 



(5) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui, tutorelui 

sau susţinătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învăţătorului/institutorului/profesorului pentru 

învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii. 

(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi  

sunt păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul 

anului şcolar. 

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage declararea absenţelor ca nemotivate. 

(8) În cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative, conform prevederilor statutului 

elevului. 

 Conform hotărârii Consiliului de Administrație, în unitatea de învățământ Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, 

cursurile încep la ora 8 și toate pauzele au o durata  de 10 minute (plus 5 minute în care profesorul schimbă sala de 

clasă), alternativ: o pauză în curte și o pauză în sala de clasă. 

Este INTERZIS elevilor: 

-să distrugă documente şcolare (cataloage, foi matricole, carnete de note, etc.);  

-să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ; 

-să introducă şi să consume în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, băuturi alcoolice, să fumeze şi să participe 

la jocuri de noroc; 

-să introducă în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte instrumente (muniţie, petarde, pocnitori, etc.) 

care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi personalului şcolii; 

-să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; 

-folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs; utilizarea acestora este permisă exclusiv la solicitarea 

profesorului în scopuri didactice sau cu acordul cadrului didactic în cazuri de forță majoră (de ex. apel la 112 etc). 

În caz contrar se vor aplica următoarele sancțiuni: la prima abatere – avertisment verbal, a doua abatere – 

propunere în cadrul Consiliului Profesoral al clasei de scădere a unui punct la purtare, a treia abatere – propunere 

în cadrul Consiliului Profesoral al clasei de scădere a două puncte la purtare, iar această sancțiune nu mai poate fi 

ridicată după 8 săptămâni. 

-să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate de limbaj şi de comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de 

învăţământ; 

- introducerea unor persoane străine în incinta şcolii; 

-să aducă în şcoală aparatură de orice fel -  unitatea şcolară nu răspunde de dispariţia, deteriorarea sau pierderea acesteia; 

-să pătrundă în alte spaţii de învăţământ decât cele care le-au fost repartizate; 

-să părăsească curtea şcolii pe durata pauzelor, excepție fac elevii majori (cei de peste 18 ani), care pot ieși/intra prezentând 

buletinul și carnetul de elev; 

-să părăsească sala de clasa în timpul orei de curs fără acordul cadrului didactic, excepţie facând cazurile în care acest lucru 

este impus de situaţii obiective sau de forţă majoră; 

-să aibă manifestari de violenţă fizică sau verbală. 
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