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Anexa nr. 1 la Regulamentul intern al Liceului „Ştefan Procopiu” 
 
 

SANCŢIUNI APLICATE ELEVILOR 
 
 

Elevii care săvârşesc abateri sau alte fapte grave care încalcă legile în vigoare vor fi sancţionaţi în 
funcţie de gravitatea faptelor. Sancţiunile care pot fi aplicate elevilor de la Liceul „Ştefan Procopiu” 
sunt în conformitate cu prevederile articolelor 138-151 din ROF al Liceului „Ștefan Procopiu”  

 
Nr. 
crt. SANCŢIUNEA ABATERI / ALTE PRECIZĂRI 

I. 

Observaţia 
(Cf. Art. 140 din 

ROF-LSP) 
 

1. Sancțiunea se aplică pentru: 
a) absenteism: 10 absenţe nemotivate. Sancțiunea este însoțită de scăderea 

cu un punct a medieie la purtare. 
b) ţinută vestimentară necorespunzătoare; de exemplu, băieţilor le sunt 

interzise cerceii, bijuteriile extravagante, piercingurile, tatuajele, 
purtarea pantolonilor scurți. Fetelor le este interzisă purtarea fustelor 
prea scurte sau a bluzelor decoltate sau prea scurte, precum şi 
utilizarea excesivă a produselor de machiaj, tatuajele. 

c) nerespectarea obligativităţii echipamentului individual de protecţie în 
cadrul activităţilor de instruire practică; 

d) nerespectarea obligativităţii echipamentului individual la ora de 
educație fizică; 

e) mâncatul seminţelor în şcoală şi în curtea şcolii; 
f) folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor; 
g) deranjarea orelor; 
h) comportament necivilizat în pauze şi în timpul orelor faţă de 

colegi, cadre didactice, personal auxiliar didactic şi nedidactic; 
i) neefectuarea serviciului pe clasă; 
j) utilizarea gumei de mestecat în timpul orelor; 
k) staţionarea în curte, lângă ferestre, în timpul orelor de curs; 
l) nerespectarea curăţeniei în clasă şi în şcoală prin aruncarea 

ambalajelor, hârtiilor sau resturilor alimentare pe pardoseală, în 
curtea școlii precum și necolectarea selectivă a deșeurilor (hârtie, 
plastic și metal, gunoi menajer); elevii depistaţi vor participa în 
mod obligatoriu la acţiuni de curăţenie, în incinta şcolii, după 
programul şcolar, sub îndrumarea profesorului de serviciu sau a 
personalului nedidactic. Absenţa de la această acţiune va fi urmată 
de scăderea notei la purtare cu un punct. 

m) comportament indecent şi provocator, inadecvat unei instituţii de 
învăţământ; 

n) pentru orice alte abateri prevăzute de către Regulamentul de organizare 
sau orice fapte apreciate ca abateri minore de către Diriginte, Director 
şi Consiliul de Administraţie al LSP; 

2. Observația constă în atenționarea elevului, cu privire la încălcarea 
regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate și 
consilierea acestuia astfel încât să dovedească, ulterior, un comportament 
corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenția că, în situația în 
care nu își schimbă comportamentul, i se va aplica o sancțiune mai severă. 

Sancțiunea se aplică de către profesorul diriginte 
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II. 
Mustrare scrisă 

 
(Cf. Art. 141 din 

ROF-LSP) 

1. Sancţiunea se aplică pentru: 
a) absenteism (pentru un număr de 20 absenţe nemotivate la diferite 

discipline și la 15% absenţe nemotivate din numărul de ore pe an la o 
disciplină/modul); 

b) a treia abatere în cazul situaţiilor menţionate la secţiunea „observaţie; 
c) distrugerea spaţiului verde; 
d) staţionarea pe holuri după ce a sunat; 
e) instigarea la acte de indisciplină, de violență şi chiul; 
f) jocuri de noroc în timpul pauzelor; 
g) blocarea căilor de acces în liceu; 
h) comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini 

ostentative și provocatoare; 
i) aducerea în şcoală a publicaţiilor vulgare şi obscene; 
j) aruncarea obiectelor pe fereastră în pauze şi în timpul orelor; 
k) prezentarea adeverinţelor medicale false etc; 
l) fumat în şcoală şi în curtea şcolii (repetarea abaterii se 

sancționează de către poliția de proximitate cu amendă 
contravenţională de la 100 lei la 500 lei, conform art.10, lit. a) din 
Legea nr. 349/2002);  

m) înscrisuri pe pereţi şi pupitre; 
n) facilitarea pătrunderii în şcoală a unor persoane străine; 
o) distrugerea documentelor școlare, carnete de elev, foi matricole, 

documente din portofoliu educațional etc; 
p) introducerea, în perimetrul unităţii de învăţământ, a orice tipuri de 

arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care, 
prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului 
de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ; 

q) organizarea și participarea la acțiuni de protest, care afectează 
desfășurarea activității de învățământ sau care afectează participarea la 
programul școlar; 

r) înregistrarea activității didactice; prin excepție de la această prevedere, 
este permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în 
care această 

s) activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; 
t) părăsirea incintei liceului în timpul pauzelor sau după începerea 

cursurilor, fără 
u) avizul profesorului de serviciu sau a profesorului diriginte; 
v) atacuri  la  persoană:  violarea  secretului  corespondenței (accesarea  

fără consimțământul persoanei a calculatorului, telefonului mobil etc.), 
discriminare și instigare la discriminare, insulte grave, repetate, 
amenințări repetate etc. 

w) atentat la siguranța școlii: introducerea unor persoane străine în incinta 
școlii, alarmă falsă etc. 

x) atentat la bunuri: însușirea bunului găsit, furt și tentativă de furt, 
tâlhărie, distrugerea bunurilor unor persoane, distrugerea bunurilor 
școlii etc. 

y) forme ușoare de violență: insulte și înjurături repetate, întimidări, 
scuipări, pălmuiri, îmbrânceli, trântire, aruncarea cu obiecte-fără 
consecințe grave etc. 

z) atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi 
și/sau a personalului unității de învățământ; 

aa) refuzul de a îndeplini sarcinile primite; 
bb) nelegitimarea la solicitarea profesorilor sau a celorlalţi angajaţi ai 

şcolii 
cc)  pentru oricare alte abateri sau orice fapte apreciate ca abateri
 de către  profesorul diriginte, Consiliul Clasei,  Director/Director 
Adjunct şi Consiliul de Administraţie al LSP; 

2. Sancțiunea se consemnează de către profesorul diriginte în registrul 
de procese verbale al liceului  

3. Sancțiunea se a p r o b ă  de către consiliul profesoral, la propunerea 
consiliului clasei. 
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4. Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către 
profesor/ profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au 
determinat aplicarea sancțiunii. 

5. Mustrarea scrisă este redactată de profesor / profesorul diriginte, este 
semnată de acesta și de către director, este înregistrată în registrul de 
intrări-ieșiri al unității; documentul va fi înmânat părinților, tutorilor 
sau susținătorilor legali, personal, de către diriginți sub semnătură 
sau transmis prin poștă, cu confirmare de primire. 

6. Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se 
numărul sub care a fost înregistrată în registrul de intrări-ieșiri al 
unității. 

7. Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare. (Cf. Art. 140 
din ROF-LSP). 

III. 

 
Retragerea 

temporară sau 
definitivă a bursei 
(Cf. Art. 141 din 

ROF-LSP) 

-Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, la 
propunerea consiliului clasei sau a directorului pentru repetarea abaterilor 
menţionate la punctele anterioare şi alte abateri grave sau oricare fapte 
apreciate ca abateri de către profesorul diriginte, Consiliul Clasei, 
Director/Director Adjunct şi Consiliul de Administraţie al LSP; 
-Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la 
propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. 
-Bursa ”Bani de Liceu” se retrage definitiv în cazul acumulării de către elev a 
20 de absențe nemotivate, pe durata anului școlar.   
Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare. 

IV. 

Eliminarea de la 
cursuri pentru o 
perioadă de 3-5 

zile 
(Cf. Art. 142 din 

ROF-LSP) 

-Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea 
activității obișnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancțiunii, cu un alt 
tip de activitate desfășurată, de regulă, în cadrul liceului, în sala de lectură, în 
biblioteca școlii etc. 
Sancţiunea se aplică pentru repetarea abaterilor menţionate la punctele 
anterioare şi alte abateri grave sau apreciate ca atare de către profesorul 
diriginte, Consiliul Clasei, profesorul de serviciu, Director/Director adjunct şi 
Consiliul de Administraţie al LSP. 
-Activitatea pe care o desfășoară elevul este stabilită de către director, la 
propunerea consiliului clasei și se realizează în conformitate cu prevederile 
ROF-LSP. 
-Sancțiunea este însoțită de obligația desfășurării de activități în folosul 
comunității școlare. Activitățile desfășurate trebuie să fie adecvate vârstei și 
să nu pună în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a elevului 
sancționat. 
Dacă elevul refuză să participe la aceste activități, absențele sunt considerate 
nemotivate și se consemnează în catalogul clasei. 
-Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul și 
data documentului, precum și în raportul consiliului clasei la sfârșitul 
semestrului. 
Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul 
profesoral al LSP. 

V. 

Mutarea 
disciplinară la o 

clasă paralelă, în 
aceeași unitate de 
învățământ sau la 

o altă unitate de 
învățământ 

(Cf. Art. 143 din 
ROF-LSP) 

-Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din liceu sau la o altă unitate 
de învățământ, se propune de către consiliul clasei, se aprobă de către 
consiliul profesoral și se aplică prin înmânarea, în scris și sub semnătură, a 
sancțiunii, de profesorul diriginte/director, părintelui, tutorelui sau 
susținătorului legal al elevului minor sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 
ani. 
-Sancţiunea se aplică pentru repetarea constantă a abaterilor menţionate la 
punctele anterioare şi alte abateri grave prevăzute de ROF-LSP sau apreciate 
ca atare de către profesorul diriginte, Consiliul Clasei, profesorul de serviciu, 
Director/Director adjunct şi Consiliul de Administraţie al LSP. 
-Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei și în registrul matricol. 
Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul 
profesoral. 

VI. Înlocuirea 
bunurilor 

-Elevii care se fac vinovați de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor 
unității de învățământ (materiale didactice, calculatoare, întrerupătoare, 
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deteriorate pe 
cheltuiala proprie 

a elevilor 
(Cf. Art. 146 din 

ROF-LSP 

table, uşi, scaune, bănci, instalaţii sanitare, panouri etc.) sunt obligați, 
personal sau prin părinții, tutorii sau susținătorii legali să acopere, în temeiul 
răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru 
fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare 
reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate 
cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase. 
-În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine 
colectivă, revenind întregii clase. 
-În cazul distrugerii/ deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii 
vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător 
disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar în caz de 
imposibilitate, achită contravaloarea acestuia. 
Pentru aceste fapte, elevii pot fi sancționați în conformitate cu dispozițiile art. 
139 din ROF-LSP. 

Potrivit art. 144 din ROF-LSP: 
► Măsura complementară privind scăderea notei la purtare asociată uneia dintre sancțiunile menționate la 

articolele 141-143 din ROF-LSP se poate anula dacă elevul sancționat dovedește un comportament 
ireproșabil, până la încheierea semestrului/anului școlar. 

► Anularea, în condițiile menționate, a măsurii privind scăderea notei la purtare, se aprobă de autoritatea care a 
aplicat sancțiunea. 

► Cu excepţia observaţiei şi a avertismentului, toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, 
părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali şi elevului major. 

Sancţiunile vor fi comunicate în termen de trei zile de la luarea deciziei de sancţionare. 
Se interzice cadrelor didactice să dea afară elevii de la orele de curs sau instruire practică. Elevii care 
perturbă orele de curs vor fi sancţionaţi conform prevederilor Regulamentului Intern. 

 
 

 


