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REGULAMENTUL DE  ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COLEGIULUI TEHNIC ,,ANGHEL SALIGNY" CLUJ-NAPOCA - SECŢIUNEA ELEVI 

AN ŞCOLAR 2018-2019 

Prezentul regulament intern este întocmit în spiritul Constituţiei României, a Legii Educaţiei nr. 1/2011, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar ORDIN nr. 5.079 din 31 august 2016, Ordinul nr. 3027/2018 și OMENCS 4742/10.08.2016 privind Statultul elevului. Respectarea regulamentului intern al unităţilor de 

învăţământ preuniversitar este obligatorie pentru întregul personal, pentru toţi elevii şcolii şi părinţii acestora, precum şi pentru alte categorii de persoane care, direct sau indirect, intră sub 

incidenţa normelor pe care acesta le conţine. Statul sprijină şi încurajează intensificarea eforturilor pentru asigurarea educaţiei şi egalizarea şanselor, pentru reuşita tuturor tuturor copiilor 

şi elevilor, fără nicio discriminare etnică, rasială sau de altă natură, prin redimensionarea politicii educaţionale OBL. Elevii vor fi sprijiniţi şi stimulaţi să cunoască şi au obligaţia să 

respecte: legile statului, prezentul regulament şi regulamentul intern al unităţii, regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii, normele de protecţie civilă, normele 

de protecţie a mediului. Nerespectarea regulamentului intern, a legilor ţării constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale. 

Conform ROFUIP cap I art 96-101 și Conform statului elevului  

Art. 2 Exercitarea calităţii de elev se realizează prin frecventarea cu regularitate a cursurilor şi prin participarea la activităţile stabilite prin programul colegiului.  

Art. 6 Elevii se bucură de toate drepturile legale şi nici o activitate din şcoală nu le poate leza demnitatea sau personalitatea.  

Art.7 Drepturile elevilor sunt prevăzute în art. 118 – 136 din ROFUIP. Elevii au dreptul şi obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta prevederile ROFUIP şi ROI și STATUTUL ELEVULUI. 

Elevii pot utiliza gratuit pe toată durata studiilor, sub îndrumarea profesorilor, baza didactică şi materială de care dispune şcoala. Elevii au dreptul să participe la activităţile extracurriculare 

organizate de şcoală sau de cluburile copiilor fără a fi afectat programul şcolar zilnic.  

Art 13.Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile curriculare şi extracurriculare, precum şi pentru atitudine civică 

exemplară. (2) Diploma de onoare a Colegiului Tehnic "Anghel Saligny" se acordă la sfârşitul fiecărui an şcolar şefilor de promoţie de la liceu şi şcoala profesională în cadru festiv.  

Art. 30 La nivelul şcolii se constituie Consiliul Elevilor, format din reprezentanţi ai elevilor din fiecare clasă. Consiliul elevilor funcţionează pe baza unui regulament propriu, cu respectarea 

art.30-36. 

Art. 14 Îndatoririle /obligațiile elevilor: eevii au obligația să cunoască statului elevului și să respecte prevederile acstuia.  

(1) Frecvenţa elevilor la cursuri este obligatorie. Intrarea în şcoală se face cu cel puţin 10 minute înaintea primei ore, numai pe baza carnetului de elev. 

(2) Nu este permisă scoaterea elevilor de la ore de către un cadru didactic, cu excepţia cazurilor de participare la diferite activităţi şcolare cu aprobarea ISJ. 

(3) Absenţele elevilor se consemnează în catalog la fiecare oră de curs, în ziua respectivă.  

(4) Elevii nu au voie să absenteze nemotivat de la ore. 

(5) În situaţia absentării din motive de sănătate elevii sunt obligaţi ca în termen de 7 zile de la revenirea în şcoală să prezinte dirigintelui adeverinţă medicală vizată de medicul colegiului. 

(6) Pentru probleme familiale, motivarea absenţelor se face pe baza unei cereri scrise de părinte/tutorele legal adresată directorului şi aprobată de acesta în urma consultării cu dirigintele 

clasei. Numărul absenţelor care pot fi motivate fără documente medicale, doar pe baza cererii părinţilor/tutorilor, nu poate depăşi 3 zile pe semestru. 

(10) Absenţele se motivează numai de către diriginte, cu excepţia întârzierilor la ore, care pot fi motivate de către profesorul la ora căruia s-a produs întârzierea. 

(11)Indiferent de momentul şi locul unde se află, elevii trebuie să aibă un comportament civilizat, corect, dovedind prin aceasta că sunt elevi şi respectă numele şcolii în care învaţă.  

INERDICȚII art. 15. din statutul elevului 

(2)Este interzis oricărui elev să aducă în clasă sau în şcoală persoane străine sau să fie aşteptat de alte persoane în şcoală sau în curtea şcolii (cu excepţia membrilor familiei). 

(3)Elevii nu au voie să aducă în şcoală şi să folosească nici un fel de spray-uri lacrimogene /paralizante şi orice alte materiale pirotehnice, dispozitive care generează electroșocuri sau de 

altă natură, care ar putea pune în pericol integritatea fizică a celor din jur.  

(4)Se interzice cu desăvârşire elevilor fumatul, consumul de băuturi alcoolice sau droguri.  

(5)Este interzisă introducerea în şcoală a materialelor vizuale sau auditive care atentează la bunele moravuri.  

(6)Este interzisă utilizarea telefonului mobil sau a altor dispozitive electronice care nu au legătură cu procesul instructive-educativ în timpul orelor de curs precum şi menţinerea 

acestuia în stare de funcţionare în timpul orei. Telefoanele se vor depozita în cutii la intrarea în sala. În cazul nerespectării acestei reguli, profesorii au dreptul de a le confisca și au obligaţia 

de a le preda dirigintelui clasei. Telefoanele vor putea fi ridicate doar de către părinţi.  

(7)Este interzisă folosirea în unitatea de învăţământ a aparatelor foto, aparatelor de filmat sau telefoanelor pentru înregistrare. 

(8)Se interzice elevilor să posede sau să folosească orice tip de armă şi să se implice în acte de violenţă sau intimidare.  

(9)Elevilor le este interzis să-şi însuşească bunuri, obiecte sau bani care nu le aparţin.  

(10)Elevii nu au voie să deterioreze bunurile şcolii, să scrie, să deseneze mobilierul şcolii, pereţii interiori sau exteriori, lambriul, gardul şcolii, ferestrele sau uşile.  

(11)Elevii care produc daune sau deteriorează bunurile din dotarea şcolii au obligaţia să repare sau să înlocuiască obiectele deteriorate sau să achite contravaloarea pagubelor produse. În 

cazul în care vinovatul nu a fost identificat, răspunderea (şi implicit achitarea pagubei) revine colectivului care a folosit sala sau echipamentul respectiv.  

(12)Resturile de alimente consumate în pauză şi hârtiile nefolosite se vor pune în coşurile speciale, destinate colectării selective a deşeurilor.  

(13)Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte la intrarea în școală și la solicitarea cadrelor didactice pentru consemnarea notelor.  

(14)Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în bună stare la sfârşitul anului şcolar.  

(15)Elevii nu au voie să introducă în perimetrul şcolii patine cu rotile, scutere, motociclete, pantofi sport cu role. 

(16) Elevilor li se interzice  deținerea sau consmarea de băuturi alcoolice sau substanțe interzise, țigări, substanțe etnobotanice sau să participe la jocuri de noroc. 

(17) Elevilor li se interzice să aibă comportament indecent, de intimidare, jignitor sau violent, să provoace sau să instige la violență,  colegii sau personalul școlii. 

Accesul elevilor în şcoală  

(1)Accesul elevilor în şcoală se face numai pe la intrarea elevilor și numai pe baza carnetului de elev vizat la zi 

(2)Poarta pentru accesul elevilor în şcoală la cursuri de zi va fi deschisă până la ora 8:20. La terminarea orei de curs, elevii vor părăsi imediat sala de clasă 

(3)Circulaţia elevilor pe holuri şi scări se va face în mod civilizat, atât la intrare cât şi la ieşire și prin  respectare curățeniei, liniștii și ordinii în perimetrul școlar 

(4)Este interzisă circulaţia elevilor pe ușa scara destinată oficialităților, invitaților și profesorilor, cu excepţia cazurilor de urgenţă, a exerciţiilor de evacuare şi a unor evenimente organizate 

în şcoală.  

(5)În timpul programului, elevii nu au voie să părăsească curtea şcolii decât în cazuri de extremă urgenţă, cazuri care vor fi stabilite de către profesorul de serviciu, cu acordul conducerii 

şcolii.  

(6)Părăsirea incintei şcolii de către elevi se face pe baza biletului de voie. Cotorul biletului de voie eliberat este reținut la poartă de unde se va  predea dirigentului clasei. 

Ţinuta elevilor  

(1)Tunsoarea şi pieptănătura elevilor trebuie să fie decentă. Părul lung se poartă strâns în coadă, pentru a preîntâmpina eventuale accidente. 

(2)Fetelor le este interzis să se fardeze strident, să poarte haine transparente, excesiv de scurte şi strâmte, excesiv de decoltate.  

(3)Este interzis elevilor să poarte îmbrăcăminte neadecvată calităţii de elev.  

Art. 16  Sancţiuni aplicate elevilor 

Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, 

vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform prevederilor din statutul elevului.  

Conform ART. 72 (1) di ROFUIP  Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal. 

Evaluarea elevilor se face conform ROFUIP pe baza ORDINULUI nr. 5.079 din 31 august 2016 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abaterea Sancţiunea  

1. Întârziere la oră  - observaţia; - absenţă în catalog;  - avertisment; 

 

2. Absenţe nemotivate de la ore  -scăderea notei la purtare cu 1punct pentru fiecare 10 absenţe 

nemotivate conform art.161 (1) din ROFUIP 2015; 

3. Implicarea în conflicte verbale, bătaie  -sesizarea Comisiei de disciplină ;  -scăderea notei la purtare în 

funcţie de gravitatea faptei; 

4. Deţinerea de obiecte ascuţite (cuţite, lame, etc.)  -sesizarea Comisia de disciplină;   -avertisment;   -scăderea notei la 

purtare în funcţie de gravitatea faptei; 

5. Fumat , consum de băuturi alcoolice sau droguri - muncă în folosul şcolii; - observaţie individuală; - mustrare scrisă;  

- scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei; 

6. Distrugerea bunurilor şcolii  -plata tuturor lucrărilor necesare reparaţiilor;   -scăderea notei la 

purtare; 

 

7. Atitudine necuviincioasă / jigniri faţă de 

personalul şcolii  

-sesizarea Comisiei de disciplină;  -observaţie individuală ;   

-mustrare scrisă;    -scăderea notei la purtare; 

8. Ţinută vestimentară nepotrivită  -observaţia individuală;    -informarea părinţilor;  -scăderea notei la 

purtare; 

 

9. Deranjarea orei de curs  - observaţia individuală;  - avertisment;   - mustrare scrisă;  

- scăderea notei la purtare cu 1-3 puncte;  

- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile ; 

10. Implicarea în acţiuni care aduc atingere bunului 

renume al şcolii  

-sesizarea Comisiei de disciplină; -observaţia individuală;  - 

avertisment; 

- mustrare scrisă ;   -scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte; 

11. Postarea fără acordul direcţiunii în spaţiul şcolii 

de afişe, înscrisuri, manifeste cu conţinutul 

denigrator care afectează imaginea şcolii sau a unui 

cadru didactic 

-sesizarea Comisiei de disciplină; -observaţia individuală;  - 

avertisment; 

- mustrare scrisă;   -scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte; 



12. Aducerea şi difuzarea unor materiale care, prin 

conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care 

cultivă violenţa şi intoleranţa 

- sesizarea Comisiei de disciplină; -observaţia individuală;  - 

avertisment ; 

- mustrare scrisă;    - scăderea notei la purtare;  

- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile 

13. Nepăstrarea curăţeniei în clasă, holuri, curtea 

şcolii sau alte încăperi  

-muncă în folosul şcolii;   -observaţie individuală;   -avertisment; 

-mustrare scrisă  

14. Aducerea în şcoală a unor persoane străine  - observaţia/avertismentul; 

- scăderea notei la purtare ; 

15. Difuzarea de materiale cu caracter obscen  -confiscarea materialelor;  - observaţia individuală;  - avertisment; 

- mustrare scrisă;    -scăderea notei la purtare ; 

16. Practicarea jocurilor de noroc în şcoalǎ -confiscarea materialelor;   - observaţia individuală;   - avertisment; 

- mustrare scrisă;   - scăderea notei la purtare; 

17. Distrugerea documentelor şcolare - sesizarea Comisiei de disciplină;    - observaţia individuală; 

- avertisment;   - mustrare scrisă;- scăderea notei la purtare;  

- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile ; 

18. Furturile de la colegi sau din patrimoniul şcolii - sesizarea Comisiei de disciplină;   - observaţia individuală; 

- avertisment ;  - mustrare scrisă;  - scăderea notei la purtare;  

- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; 

19. Introducerea de material explozibil de tip 

petarde 

- sesizarea Comisia de disciplină;  - observaţia individuală; 

- avertisment;  - mustrare scrisă;  - scăderea notei la purtare;  

- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; 

20. Refuzul de a se supune instrucţiunilor 

personalului şcolii 

-observaţia individuală;   - avertisment;  - mustrare scrisă;   

- scăderea notei la purtare;  

21. Utilizarea telefonului mobil sau a altor 

dispozitive electronice care nu au legătură cu 

procesul instructive-educativ în timpul orelor de 

curs 

- confiscarea telefonului/dispozitivului şi predarea acestuia 

dirigintelui clasei; 

- observaţia individuală;     - avertisment;    - mustrare scrisă; 

- scăderea notei la purtare; 
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Diriginte, 

Prof. 


