
 

 

TABEL CU SANCŢIUNI APLICATE ELEVILOR PENTRU DIFERITE ABATERI (cf. ROI) 

An școlar 2022-2023 

Nr. 

crt. 

Abaterea Sancţiunea pentru 

prima abatere 

Sancţiunea pentru 

abatere repetată 

1. Întârziere la oră Observaţie individuală Observație scrisă 

 (în catalogul electronic, la rubric „conduită”) 

2. Absenţă nemotivată la oră Absenţă  în catalog La fiecare 10 absenţe nejustificate  nota la purtare va fi scăzută 

cu 1 punct. (Dirigintele informează – în scris – părinții sau 

reprezentanții legali privind numărul absențelor nemotivate, în 

momentul în care elevul a înregistrat 20 de absențe nemotivate. 

A doua înștiințare scrisă se va trimite la acumularea a 40 de 

absențe nemotivate, cu specificarea că, atingerea numărului de 

50 de absențe nemotivate este echivalentă cu nota 5 la purtare 

(care, conform articolului 115 din ROFUIP, înseamnă repetenție: 

deoarece, pentru  a promova la purtare, trebuie să obțină cel 

puțin media anuală 6/calificativul “Suficient”). 

3. Modificări în catalogul electronic Scăderea mediei la purtare la 6; 

sancţionarea cadrului didactic care a 

facilitat accesul elevilor în catalogul 

electronic; înștiințarea părinților. 

Retragerea temporară/definitivă (după 

caz) a oricărui tip de bursă / Bani de 

liceu. 

La următoarea abatere – scăderea notei la purtare cu încă 2 

puncte (ceea ce înseamnă că elevul va rămâne repetent). 

4. Sustragerea unor documente 

şcolare (diplome, foi matricole, 

registre, condică etc.) 

Scăderea mediei la purtare la 6. 

*Retragerea temporară a bursei/ Bani 

de liceu (după caz). 

La următoarea abatere – scăderea mediei la purtare cu încă 2 

puncte (ceea ce înseamnă că elevul va rămâne repetent). 

*Retragerea definitive a oricărui tip de bursa / Bani de liceu 

(după caz). 



Nr. 

crt. 

Abaterea Sancţiunea pentru 

prima abatere 

Sancţiunea pentru 

abatere repetată 

5. Pentru frauda constatată la 

evaluările scrise,  inclusiv la 

probele scrise din cadrul 

examenelor/concursurilor 

organizate la nivelul unităţii de 

învăţământ 

Se acordă nota 1 sau, după caz, 

calificativul insuficient. 

Nota 1 pentru fiecare abatere.  

6. Furtul din avutul şcolii sau de la 

colegi 

Restituirea obiectului furat sau plata 

contravalorii acestuia şi scăderea 

mediei la purtare la 7 (șapte). 

*Retragerea temporară a bursei/ Bani 

de liceu (după caz). 

 Anunțarea Poliției. 

Restituirea obiectului furat sau plata contravalorii acestuia şi 

scăderea mediei la purtare la 5 (pentru a 2-a abatere). 

Retragerea definitivă a oricărui tip de bursa / Bani de liceu. 

 

 Anunţarea Poliţiei.  

7. Deteriorarea bazei didactico-

materiale 

Convocarea părinţilor. 

Evaluarea daunelor şi plata tuturor 

lucrărilor necesare reparaţiilor sau 

plata cheltuielilor pentru înlocuirea 

bunurilor deteriorate.   

Convocarea părinţilor. 

Evaluarea daunelor şi plata tuturor lucrărilor necesare  sau plata 

cheltuielilor pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.  

Scăderea mediei la purtare la 7 și *retragerea temporară a 

bursei. 

8 Pierderea/deteriorarea 

manualelor primite gratuit 

Înlocuirea cu altele noi/plata 

contravalorii acestora (conform 

Regulamentului de ordine interioară). 

Plata dublă a contravalorii acestora. 

9. Aducerea şi difuzarea unor 

material  care, prin conţinutul lor, 

atentează la  independența, 

suveranitatea şi integritatea 

naţională a ţării, care cultivă 

violenţa şi intoleranţa. 

Participare la jocuri de noroc. 

Convocarea părinţilor 

Mustrare scrisă 

Scăderea mediei la purtare la 8 (pentru aducerea materialelor 

respective) sau la 7 (pentru participarea la jocurile de noroc). 

 

10 

Introducerea, deținerea sau 

consumul de alcool, droguri, 

tutun, etnobotanice,  inclusiv 

țigară electronică în incinta școlii 

- Pentru introducerea/consumul de 

tutun – media 9 la purtare; 

- Pentru introducerea de alcool în 

incinta şcolii – media la purtare 7;  

- Scăderea mediei la purtare la 8 (observație: se scade media 

cu câte un punct la fiecare abatere!)  

 

 



Nr. 

crt. 

Abaterea Sancţiunea pentru 

prima abatere 

Sancţiunea pentru 

abatere repetată 

- Pentru stare de ebrietate constatată 

la elevii din învăţământul obligatoriu se 

acordă media 6 la purtare. 

- Pentru introducerea și/sau consumul 

de droguri/etnobotanice – scăderea 

mediei la purtare la 4 

 

Convocarea părinților 

Anunțarea poliției. 

 

Consumul de alcool, droguri, tutun, 

etnobotanice,  inclusive țigară 

electronică în incinta școlii conduce la 

retragerea temporară sau definitivă a 

bursei/Bani de liceu (după caz). 

 

- Scăderea mediei la purtare la 6; 

 

 

 

 

- Scăderea mediei la purtare la 4;  

 

 

 

- Scăderea mediei la purtare la 4 

 

11. Organizarea şi  participarea  la 

acţiuni de protest care afectează 

desfăşurarea activităţii de 

învăţământ sau care afectează 

frecvenţa la cursuri a elevilor, 

precum şi blocarea căilor de 

acces în spaţiile de învăţământ.  

Convocarea părinţilor 

Mustrare scrisă 

Scăderea mediei la purtare la 8. 

Convocarea părinţilor 

Scăderea mediei la purtare la 6 (la a 2-a abatere). La a treia 

abatere: scăderea mediei la purtare la 4. 

12 Introducerea/folosirea în şcoală 

sau în perimetrul şcolii a oricărui 

tip de armă  alba, materiale 

pornografice sau 

instrumente/obiecte care prin 

acţiunea lor pot afecta 

integritatea fizică şi psihică a 

elevilor sau a personalului şcolii. 

Convocarea părinţilor 

Mustrare scrisă 

Scăderea mediei la purtare cu 1-3 

puncte (după caz: se va analiza și 

stabili în Consiliu). 

Anunţarea poliţiei 

Convocarea părinţilor 

Scăderea mediei la purtare la 4.  

Anunţarea poliţiei 

13 Aruncarea cu obiecte, apă sau 

bulgări de zăpadă pe fereastră, 

Convocarea părinţilor 

Mustrare scrisă 

Convocarea părinţilor 

Scăderea mediei la purtare cu 1 punct. 



Nr. 

crt. 

Abaterea Sancţiunea pentru 

prima abatere 

Sancţiunea pentru 

abatere repetată 

în clădirea şcolii sau în spaţiile 

anexe 

 

14 Fotografierea și filmarea în 

incinta sălii de clasă, postarea 

pe internet a unor imagini din 

incinta școlii (fără acordul 

persoanelor implicate), farse, 

provocări venite din mediul fizic 

și/ sau online răspunsuri la 

provocări care ar putea  aduce 

atingerea demnității personale a 

angajaților școlii și a elevilor. 

Convocarea părinţilor. 

Mustrare scrisă. 

Scăderea mediei la purtare (în funcție 

de gravitatea faptei – se va stabili de 

către Consiliul Clasei). 

 

 

 

Scăderea mediei la purtare (în funcție de gravitatea faptei – se 

va stabili de către Consiliul Profesoral). 

15 Lansarea de  anunţuri false către 

serviciile de urgenţă (de ex. cu 

privire la amplasarea unor 

materiale explozive în incinta şi 

perimetrul Colegiului etc.) 

Convocarea părinţilor 

Mustrare scrisă 

Scăderea mediei la purtare cu 2 

puncte. 

Convocarea părinţilor 

Scăderea mediei la purtare la 4. 

 

16 Folosirea unor însemne 

sataniste, naziste/ 

neonaziste/antiseminte etc. 

Observaţie individuală 

 

Mustrare scrisă 

Scăderea mediei la purtare cu 1-2 puncte. 

La a treia abatere:   Scăderea mediei la purtare cu 3 puncte.  

17 Deranjarea orei de curs 

 

 

Observaţie individuală  Mustrare scrisă 

Discutarea în Consiliul profesorilor clasei 

Scăderea mediei la purtare cu 1-2 puncte (în funcţie de 

gravitate) 

18 Neprezentarea carnetului de 

elev sau modificări în carnet 

Neprezentarea carnetului –  observaţie 

individuală. 

Modificări în carnet – mustrare scrisă 

Neprezentarea carnetului –  mustrare scrisă. 

 

Modificări în carnet – 1 p la purtare şi mustrare scrisă 

19. Introducerea în şcoală a 

persoanelor străine, pentru 

“reglări de conturi” etc. 

Mustrare scrisă 

Scăderea notei la purtare cu 2 puncte. 

Scăderea notei la purtare cu 4 puncte. 

 Anunţarea poliţiei 

20 Bullying, folosirea unui limbaj -  limbaj sau  gesturi vulgare în -  limbaj sau  gesture vulgare în raporturile cu profesorii, 



Nr. 

crt. 

Abaterea Sancţiunea pentru 

prima abatere 

Sancţiunea pentru 

abatere repetată 

 

 

 

 

 

sau  gesturi vulgare în 

raporturile cu profesorii, 

secretarele, personalul 

nedidactic sau cu colegii/ceilalţi 

elevi ai şcolii;  crearea de 

dezordine si conflicte în ore şi în 

pauze 

raporturile cu profesorii, secretarele, 

personalul nedidactic: scăderea notei 

la purtare cu 2 puncte; 

- limbaj sau  gesture vulgare în 

raporturile cu colegii/ceilalţi elevi ai 

şcolii: observaţie individuală; 

*Retragerea temporară a bursei/ Bani 

de liceu. 

- pentru crearea de dezordine si 

conflicte în ore şi  în pauze:  observație 

individuală / scăderea notei la purtare 

cu 1 p (după caz). 

secretarele, personalul nedidactic: scăderea mediei la purtare 

cu 4 puncte; 

- limbaj sau gesture vulgare în raporturile cu colegii/ceilalţi elevi 

ai şcolii: scăderea mediei la purtare cu 1 p (pentru fiecare 

abatere). 

 

*Retragerea bursei/ Bani de liceu. 

 

- pentru crearea de dezordine si conflicte în ore şi în pauze:  

scăderea mediei la purtare cu 2 p. 

 

21. Nepăstrarea curăţeniei în sălile 

de clasă, pe holuri, în sala de 

sport,  cantina şi în curtea şcolii 

Observaţie individuală 

 

Mustrare scrisă (la a doua abatere) 

Scăderea mediei la purtare cu 1-2 p (în funcţie de gravitate) – 

de la a treia abatere. 

22. Utilizarea telefoanelor mobile în 

timpul orelor de curs fără acordul 

cadrului didactic 

Observație individuală Mustrare scrisă 

Discutarea în Consiliul profesorilor clasei 

Scăderea mediei la purtare cu 1-2 puncte (în funcţie de 

gravitate) 

23 Ținută vestimentară 

indecentă/neadecvată (cămăși 

transparente, cu decolteuri 

pronunțate, blugi rupți, fuste 

foarte scurte etc. 

Observație individuală Mustrare scrisă. 

Convocarea părinților 

24 Agresivitate/violență fizică Scăderea notei la purtare cu două 

puncte. 

Scăderea notei la purtare cu 4 puncte. 

25 Alte situații Conform hotărârii Consiliului Clasei Conform hotărârii Consiliului Clasei/Consiliului Profesoral. 

 

DIRECTOR, 

PROF. POP CRISTIAN  

 

 



 
SITE-UL ȘCOLII: http://www.cnpetruraresbn.ro/  REVISTA ESENTZA: 

https://www.facebook.com/esentza.cnpr/  

  
EPAS: https://www.facebook.com/EPAS.CNPR.BECLEAN/  ERASMUS: https://erasmuscnpr.blogspot.com/  

Blog:                                              Facebook: 

 

 

 

ECO-ȘCOALĂ: https://ecoschoolcnprbeclean.blogspot.com/  ACTIVITĂȚI EDUCATIVE: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086360054209  
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