
 
 

IX. ANEXE 
ANEXA 1 

 
Nr. 
crt. 

Abaterea Sancţiunea pentru prima 
abatere 

Sancţiunea pentru abatere 
repetată 

1 Nerespectarea 
ţinutei decente/uniformei. 

1. Fișa 
2. Anunţarea părinţilor 
3. Mustrare  

 

2 Nerespectarea 
obligaţiei de a purta 
legitimația de elev 

4. Fișa 
5. Anunţarea părinţilor 
6. Mustrare  

 

3  Folosirea unor 
însemne sau purtarea 
îmbrăcămintei neadecvate 
vârstei, caracteristică 
grupurilor rock, sataniste, 
etc. 

Nu au acces în şcoală 
Mustrare  

Eliminarea 3 zile, cu scăderea 
notei la purtare cu 1-2 puncte şi 
8 ore activităţi în folosul 
societăţii 

4 Întârziere la oră Pana in 15 minute - 
Mustrare . 
După 15 minute – Absență 
în catalog 

Absenţă în catalog 

5 Neprezentarea 
Nemotivată la ore 

 
 

Absenţă în catalog * Scăderea notei la purtare cu un 
punct 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 conf. ROFUIP. 

 *Preaviz de exmatriculare 
întocmit, în scris, de diriginte şi 
director pentru elevii care 
absentează nejustificat 20 de ore 
la diferite discipline de studiu, 
sau 15% din totalul orelor la o 
singură disciplină, cumulate pe 
un an şcolar; acesta se 
înmânează părintelui/tutorelui 
legal sau elevului, dacă a 
împlinit 18 ani, sub semnătură. 
* La 30 de absente nemotivate 
se întocmește al doilea preaviz, 
la 40 de absente elevul este 
exmatriculat, conf. ROFUIP. 
* Sancţiunea se comunică 
părintelui/tutorelui legal sau 
elevului, dacă a împlinit 18 ani, în 
scris, sub semnătură, de către 
dirigintele clasei. Sancţiunea este 
însoţită de scăderea notei la 
purtare sub 6,00. 

6 Întârziere în 
returnarea cărţilor 

Nu mai pot împrumuta cărţi 
timp de două săptămâni 

Nu mai pot împrumuta cărţi de la 
bibliotecă timp de o lună. 



 
 

împrumutate de la bibliotecă 
peste termenul de 10 zile; 
nereturnarea cărților 

Să aducă volumul. 
Scăderea notei la purtare cu 1 
punct. 

7 Modificări în 
catalog 

Eliminarea elevului 5 zile 
şi scăderea notei la 
purtare la 6,00 precum 
şi sancţionarea cadrului 
didactic în ora căruia s-a 
efectuat intervenţia în 
catalog; discuţii cu 
părinţii. 

Fișa. 
Propunerea si 

convocarea unui 
consiliu de disciplina 
pentru cadrul didactic. 

Scăderea notei la purtare la 4 

8 Sustragerea unor 
documente şcolare 

Exmatriculare  

9 Copiat Nota 1 la lucrare la 
disciplina 
respectivă 

Fișa 
Discutarea cu părinții 

Nota 1 la fiecare încercare 

10 Furtul din avutul 
şcolii sau de la 
colegi 

Restituirea obiectului furat 
sau plata contravalorii 
acestuia şi scăderea notei la 
purtare cu 5 puncte. 

Exmatriculare. 
Anunțarea politiei. 

11 Deteriorarea bazei 
didactico-materiale 

Fișa. 
Convocarea părinţilor şi 
plata tuturor lucrărilor 
necesare reparaţiilor sau a 
cheltuielilor pentru 
înlocuirea bunurilor 
deteriorate. În cazul în 
care vinovatul nu se 
cunoaşte, răspunderea 
materială devine 
colectivă, a 
clasei/claselor. 
Anunțarea și 
consemnarea în registrul 
de la poarta. 
Sancțiunile sunt însoțite 
de scăderea notei la 
purtare sub 6. 

Convocarea părinţilor. 
Plata tuturor lucrărilor 
necesare reparaţiilor sau a 
cheltuielilor pentru 
înlocuirea bunurilor 
deteriorate. 
Scăderea notei la purtare cu 3 
puncte. 

12 Nereturnarea 
integrală a manualelor 
şcolare 

Pentru un manual 
nepredat 
se scade 1 punct la 
purtare. 

Pentru 2 sau mai multe 
manuale 
nepredate se scad 3 puncte. 

13 Aducerea şi difuzarea unor 
materiale care, prin 
conţinutul lor, atentează la 

Fișa 
Convocarea părinţilor 
Mustrare scrisă însoţită de 

 
Scăderea notei la purtare cu 4 
puncte. 



 
 

independenţa, suveranitatea 
şi integritatea naţională a 
ţării, care cultivă violenţa şi 
intoleranţa. 
Introducerea şi 
consumul de băuturi 
alcoolice. 
Participare la jocuri de 
noroc. 

scăderea notei la purtare cu 
3 puncte. 
Scăderea notei la purtare cu 
6 puncte 
Scăderea notei la purtare cu 
6 puncte 

 
 
Scăderea notei la purtare sub 5 

14 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 

Fișa 
Convocarea părinţilor 
Mustrare scrisă 
însoţită de scăderea notei la 
purtare cu 2-4 puncte 

Fișa 
Convocarea părinţilor 
Eliminare 1-5 zile 
însoţită de scăderea 
notei la purtare la 4. 
Preaviz de 
exmatriculare. 
Exmatriculare 

15 Introducerea/consumul de 
droguri în şcoală sau în 
perimetrul şcolii 

Fișa 
Convocarea părinţilor 
Anunţul serviciului 

“Droguri” de la Poliţia 
Capitalei şi scăderea 
notei la purtare cu 7 
puncte. 

Convocarea părinţilor şi scăderea 
notei la purtare sub 5. 
Anunţul serviciului “Droguri” 
de la Poliţia Capitalei 
Exmatriculare pentru elevii 
claselor 11-12 

16 Fumat în şcoală 
sau în perimetrul 
şcolii 

Fișa 
Convocarea părinţilor 
Mustrare 
Scăderea notei la purtare cu 
1 punct 

Fișa 
Convocarea părinţilor şi 
scăderea notei la purtare cu 3 
puncte Eliminare 3 zile. 

17 Introducerea/folosirea în 
şcoală sau în perimetrul 
şcolii a oricărui tip de 
armă albă, materiale 
pornografice sau instrumente 
care prin acţiunea lor pot 
afecta integritatea fizică 
şi psihică a elevilor sau 
personalului şcolii 

Fișa 
Convocarea părinţilor. 
Scăderea notei la purtare cu 
3 puncte. 
Anunţarea Poliţiei 

Fișa 
Convocarea părinţilor şi 
scăderea notei la purtare la 4. 
Exmatriculare 
Anunţarea Poliţiei 

18 Aruncarea obiectelor pe 
fereastră 

Convocarea părinţilor 
Mustrare şi scăderea notei 
la purtare cu 1 punct 

Fișa convocarea părinţilor 
Scăderea notei la purtare cu 2-3 
puncte. 

19 Utilizarea în 
şcoală, în ora de curs,  a 
camerelor video, a 
aparatelor foto sau a 

Reținerea aparatelor, 
sigilarea acestora în 
prezenţa elevului şi 
predarea acestora părinţilor. 

Convocarea părinţilor 
Fișa 
Scăderea notei la purtare cu 4 
puncte. 



 
 

aparatelor foto incluse în 
telefonul mobil 

Scăderea notei la purtare cu 
2 puncte 
Fișa 

20 Lansarea de anunţuri false   
cu privire la amplasarea unor 
materiale explozive în 
incinta şi perimetrul 
Colegiului. 

Fișa 
Convocarea părinţilor 
Scăderea notei la purtare cu 
3 puncte 
Fișa 
Anunțarea politiei 

Convocarea părinţilor 
Fișa 
Scăderea notei la purtare cu 4 
puncte. 
Anunțarea politiei. 

21 Folosirea limbajului şi 
gesturilor vulgare. 
Comportament agresiv. 

Fișa 
Scăderea notei la purtare cu 
2 puncte. 

Convocarea părinților. 
Scăderea notei la purtare sub 5 
Exmatriculare 

22 Deranjarea orei de 
curs 

Observaţia individuală 
Completarea unei fișe 
Scăderea notei la purtare cu 
1 punct 

Discutarea în Consiliul clasei 
Scăderea notei la purtare cu 
2puncte 

23 Modificarea setărilor 
calculatoarelor şi instalarea 
de soft nedidactic. 

Interzicerea folosirii 
calculatorului 
Fișa 

Scăderea notei la purtare cu 
2puncte 
Convocarea părinților 

24 Părăsirea postului 
de către elevul de serviciu 
pe şcoală 

Fisa 
Scăderea notei la purtare cu 
1 punct. 

Scăderea notei la purtare cu 2 
puncte 

25 Nerespectarea sarcinilor de 
serviciu pe clasă 

Observație individuala Fișa 
Scăderea notei la purtare cu 1 
punct. 

26 Organizarea 
evenimentelor fără 
coordonarea unui cadru 
didactic și fără acordul 
directorului 

Fișa 
Convocarea părinților 

Scăderea notei la purtare cu 2 
puncte 
Scăderea notei la purtare cu 4 
puncte 
 

27 Postarea pe rețelele de 
socializare a unor materiale 
defăimătoare,comentarii etc. 

Convocarea părinților 
însoțită de scăderea notei la 
purtare cu 4 puncte. 

Scăderea notei la purtare sub 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



 
 

ANEXA 2 
 

REGULI DE ACCES ȘI DE CONDUITĂ 
 

a) Cadrele didactice se prezintă la şcoală cu cel puţin 5 minute înainte de prima oră din 
orarul propriu. Ziua de lucru este de 8 ore. 

b) Elevii se prezintă la şcoală cu cel puţin 5 minute înainte de prima oră din orarul clasei din 
care fac parte; accesul elevilor în şcoală se face pe baza carnetului de elev/ legitimaţiei/ 
ecusonului.  

c) Prezenţa în şcoală, în afara programului şcolar (7,30 – 19,30), a oricărei persoane, chiar 
dacă este salariat al şcolii, trebuie anunțată cu 48 de ore înainte și supusă aprobării 
directorului si se va consemna de către personalul de pază, în Registrul de poartă.  

d) Profesorii vor asigura, în timpul orelor, condiţii civilizate de ţinută, curăţenie şi ordine.  
e) Profesorii au obligaţia să verifice dacă elevii au lăsat în ordine sala de clasă, după ultima 

oră de curs.  
f) Accesul oricărei persoane în clasă, în timpul orei este permis numai cu acordul 

directorului/directorului adjunct si al profesorului care preda la ora respectiva.  
g) Conţinutul fiecărui anunţ pentru elevi va fi consemnat în Registrul de comunicări aflat la 

elevii de serviciu şi va fi avizat de către director/director adjunct.  
h) Accesul persoanelor străine în şcoală este permis numai după consemnarea datelor 

personale din actul de identitate şi a scopului vizitei în Registrul de poartă. Acestea vor 
purta ecusoane cu inscripţia “Vizitator” şi le vor înapoia la sfârşitul vizitei.  

i) Este permis accesul, în curtea şcolii, numai pentru autovehiculele care aparţin cadrelor 
didactice, şcolii, salvării, poliţiei, pompierilor, jandarmeriei, salubrizării precum şi 
acelora care asigură dotarea/aprovizionarea, repararea unor defecţiuni, și situațiile în care 
sunt organizate activități în școală.  

j) Este interzis accesul în şcoală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a 
celor tulburente. 

k) Diriginţii vor transmite la serviciul de pază tabele nominale cu persoanele invitate la 
şedinţe cu părinţii, în cazul organizării unor activități obligația îi revine profesorului care 
a organizat. În baza acestor documente li se va permite accesul în şcoală, după verificarea 
identităţii lor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXA 3 
 

 

 

C o l e g i u l  N a ţ i o n a l  
 

G H E O R G H E  L A Z Ă R  
 

Bd. Regina Elisabeta 48, Sector 5, Bucureşti 
 

E-mail: secretariat@cnlazar.  ro
  

 
 
 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 
 

I. Părţile semnatare   
1. COLEGIUL NAȚIONAL GHEORGHE LAZĂR, cu sediul în B-dul Regina Elisabeta  
Nr.48, Sector 5, București, reprezentată prin director, doamna NEAGOE NINA IONELA 
2. Beneficiarii secundari ai învăţământului preuniversitar definiţi, conform legi,  
drept familiile antepreşcolarilor, ale preşcolarilor şi elevilor, reprezentată prin 
doamna/domnul........................................................................................, 
părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în.........................................................,   
3. Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar definiţi, conform legii,  
drept antepreşcolari, şcolari şi elevi, reprezentat prin elevul . . . . . . . . . . 
……………………….   
II. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de  
Învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor  implicate în educaţia beneficiarilor 
primari ai educaţiei.   
III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract  
sunt cele prevăzute în Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de 
învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţii de 
învăţământ.   

 
IV. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii: 

 
1. Unitatea de învăţământ se obligă:   
a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;   
b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de  
protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;   
c) să se asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu stricteţe prevederile  
legislaţiei în vigoare;   
d) să se asigure că toţi beneficiarii primari şi secundari ai educaţiei sunt corect şi la  
timp informaţi cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare;   
e) că personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, un comportament responsabil,  
în concordanţă cu valorile educaţionale, pe care să le transmit beneficiarului direct;   
f) să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată,  
direcţia generală de asistenţă social şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează 
demnitatea, integritatea fizică şi psihică a beneficiarului primar al educaţiei;   
g) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfăşoară acţiuni de  
natură să afecteze imaginea publică a beneficiarului primar al educaţiei, viaţa intimă, privată şi 

mailto:cnlazar@yahoo.com


 
 

familială a acestuia;   
h) să se asigure că personalul din învăţământ nu va aplica pedepse corporale şi nu va agresa  
verbal sau fizic beneficiarul primar al educaţiei;   

 
i) ca personalul didactic să evalueze direct beneficiarii primar ai educaţiei, corect şi  
transparent, şi să nu condiţioneze această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de 
obţinerea oricărui tip de avantaje;   
j) să desfăşoare în unitatea de învăţământ activităţi care respect normele de moralitate şi nu  
pun în niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a beneficiarilor 
primari ai educaţiei, respectiv a personalului unităţii de învăţământ;   
k) să se asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică şi  
prozelitism religios.   
2. Beneficiarul secundar al învăţământului preuniversitar are următoarele obligaţii:   
a) asigură frecvenţa şcolară a beneficiarului primar în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri 
pentru şcolarizarea acestuia, până la finalizarea studiilor;   
b)  prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea beneficiarului primar al educaţiei 
în unitatea de învăţământ, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă 
pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi beneficiari direcţi din 
colectivitate/unitatea de învăţământ;   
c) cel puţin o dată pe lună ia legătura cu profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia 
beneficiarului primar al educaţiei;   
d) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimonial şcolii, cauzate de           
beneficiarul primar al educaţiei;   
e) respect  prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;   
f) nu agresează fizic, psihic, verbal personalul unităţii de învăţământ.   

 
3. Beneficiarul direct are următoarele obligaţii:   
a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de  
a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;   
b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat,  
particular şi confesional autorizat/acreditat;   
c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea  
de învăţământ, în cazul beneficiarilor primari din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri 
cu frecvenţă redusă;   
d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ;   
e) de a respecta Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, regulile 

de  
circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a 
incendiilor, normele de protecţie a mediului;   
f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole,  
documente din portofoliul educaţional etc.;   

g) de a nu deteriora bunurile din patrimonial unităţii de învăţământ (material didactice şi mijloace 
de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de 
învăţământ etc.);   
h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor,  
atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi 
intoleranţa;   
i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul  
elevului;   



 
 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, 
substanţe  

etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări;   
k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de 

arme  
sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi 
spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta 
integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de 
învăţământ;   
l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscene sau pornografic;   
m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de  
colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a 
acestora;   
n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în 
proximitatea acesteia;   

   o)de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul 
profesorului de serviciu sau al învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul 
primar/profesorului diriginte.   

 
 

V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de  
învăţământ.   

 
VI. Alte clauze: vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011,  
cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   

    Încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.   
 
COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE LAZĂR 
DIRECTOR, 
NEAGOE NINA IONELA                                                            
 
Am luat la cunoștință, 
 
Beneficiar direct, elevul, 
Părintele/Tutorele/Susţinătorul legal 
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