
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA  
Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro  

 Website: www.scoala-traian.ro  

 
SANCȚIUNI ALE ABATERILOR DISCIPLINARE  

ALE ELEVILOR ȘCOLII GIMNAZIALE ”TRAIAN” CRAIOVA 

 

 

Interdicţii, conform Art. 15 din OMENCS nr. 

4742/10.08.2016 – Statutul Elevului 

Elevilor le este interzis: 

Sancțiuni
1
 stabilite conform OMENCS nr. 4742/10.08.2016 – 

Statutul Elevului, art. 16 și art. 17, 18, 19, 20, 28 

PRIMA ABATERE ABATERE REPETATĂ 

a.1. să distrugă, să modifice sau să completeze 

documentele şcolare, precum cataloage, foi 

matricole și orice alte documente din aceeaşi 

categorie  

Mustrare scrisă și nota scăzută 

la purtare cu 6 puncte 

 

Mustrare scrisă și nota scăzută 

la purtare cu 6 puncte la 

fiecare abatere 

a.2. să distrugă, să modifice sau să completeze 

carnete de elev 

Observație individuală Mustrare scrisă și nota scăzută 

la purtare cu câte 1 punct la 

fiecare abatere 

a.3. să deterioreze bunurile din patrimoniul 

unităţii de învăţământ 

Observație individuală și 

suportarea cheltuielilor 

ocazionate de lucrările de 

reparații/pentru înlocuirea 

bunurilor deteriorate/sustrase 

Mustrare scrisă, nota scăzută 

la purtare cu câte 1 punct la 

fiecare abatere și suportarea 

cheltuielilor ocazionate de 

lucrările de reparații sau 

pentru înlocuirea bunurilor 

deteriorate sau sustrase 

b. să introducă şi să difuzeze, în unitatea de 

învăţământ preuniversitar, materiale care, prin 

conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a 

ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care 

lezează imaginea publică a unei persoane 

Observație individuală Mustrare scrisă și nota scăzută 

la purtare cu câte 2 puncte la 

fiecare abatere 

c. să blocheze căile de acces în spaţiile de 

învăţământ 

Observație individuală Mustrare scrisă și nota scăzută 

la purtare cu câte 1 punct la 

fiecare abatere 

d. să deţină sau să consume, droguri, băuturi 

alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, 

substanţe etnobotanice şi sa participe la jocuri de 

noroc 

Mustrare scrisă și nota scăzută 

la purtare cu 1 punct 

Mustrare scrisă și nota scăzută 

la purtare cu câte 2 puncte la 

fiecare abatere 

e. să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul 

unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau 

alte produse pirotehnice, precum muniţie, 

petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri 

lacrimogene, paralizante sau altele asemenea 

care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea 

fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii 

de învăţământ 

Mustrare scrisă și nota scăzută 

la purtare cu 2 puncte 

Mustrare scrisă și nota scăzută 

la purtare cu câte 4 puncte la 

fiecare abatere 

f. să difuzeze materiale electorale, de prozelitism 

religios, cu caracter obscen sau pornografic în 

incinta unităţilor de învăţământ 

Mustrare scrisă și nota scăzută 

la purtare cu 1 punct 

Mustrare scrisă și nota scăzută 

la purtare cu câte 2 puncte la 

fiecare abatere 

g. să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor 

de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin 

excepţie de la această prevedere, este permisă 

utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de 

curs, numai cu acordul cadrului didactic, în 

Observație individuală Mustrare scrisă și nota scăzută 

la purtare cu câte 1 punct la 

fiecare abatere 

                                                           
1
 Pentru învățământul primar:  

- scăderea notei la purtare cu 2 puncte = calificativul Bine 

- scăderea notei la purtare cu 4 puncte = calificativul Suficient 

- scăderea notei la purtare cu 6 puncte = calificativul Insuficient 
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Interdicţii, conform Art. 15 din OMENCS nr. 

4742/10.08.2016 – Statutul Elevului 

Elevilor le este interzis: 

Sancțiuni
1
 stabilite conform OMENCS nr. 4742/10.08.2016 – 

Statutul Elevului, art. 16 și art. 17, 18, 19, 20, 28 

PRIMA ABATERE ABATERE REPETATĂ 

situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în 

situaţii de urgenţă 

h. să lanseze anunţuri false către serviciile de 

urgenţă 

 

 

Mustrare scrisă și nota scăzută 

la purtare cu 1 punct 

Mustrare scrisă și nota scăzută 

la purtare cu câte 2 puncte la 

fiecare abatere 

i.1. să aibă comportamente jignitoare, indecente, 

de intimidare, de discriminare şi să manifeste 

violenţă în limbaj şi în comportament faţă de 

colegi 

 

Observație individuală Mustrare scrisă și nota scăzută 

la purtare cu 1 punct la fiecare 

abatere 

i.2. să aibă comportamente jignitoare, indecente, 

de intimidare, de discriminare şi să manifeste 

violenţă în limbaj şi în comportament faţă de 

personalul unităţii de învăţământ 

 

Mustrare scrisă și nota scăzută 

la purtare cu 2 puncte 

Mustrare scrisă și nota scăzută 

la purtare cu câte 4 puncte la 

fiecare abatere 

j. să provoace, să instige şi să participe la acte de 

violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei 

 

 

Mustrare scrisă și nota scăzută 

la purtare cu 1 punct 

Mustrare scrisă și nota scăzută 

la purtare cu câte 2 puncte la 

fiecare abatere 

k. să părăsească perimetrul unităţii de 

învăţământ în timpul programului şcolar, cu 

excepţia elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute 

de regulamentul de organizare şi funcţionare al 

unităţii de învăţământ 

Observație individuală Mustrare scrisă și nota scăzută 

la purtare cu câte 1 punct la 

fiecare abatere 

l. să utilizeze un limbaj trivial sau invective în 

perimetrul şcolar 

 

 

Observație individuală Mustrare scrisă și nota scăzută 

la purtare cu câte 1 punct la 

fiecare abatere 

m. să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a 

persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii 

şi al diriginţilor 

 

 

Mustrare scrisă și nota scăzută 

la purtare cu 1 punct 

Mustrare scrisă și nota scăzută 

la purtare cu câte 2 puncte la 

fiecare abatere 

Art. 27. alin. 1. Sancţiuni privind nefrecventarea 

orelor de curs 

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, va fi scăzută nota la purtare cu câte 1 

punct.  
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PRECIZĂRI O.M.E.N.C.S. nr. 4742/10.08.2018 – Statutul Elevului 
 
Art. 16  

(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 

a) observaţie individuală; 

b) mustrare scrisă; 

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a bursei profesionale; 

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

 

Art. 17 

(1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective. 

(2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor 

de comportament acceptate. Aceasta trebuie insoţită de consilierea acestuia, care să urmărească remedierea 

comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul  

primar sau de către directorul unităţii de învăţământ. 

 

Art. 18 

(1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul 

diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea. 

(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de 

sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei şi într-un raport care 

va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul 

diriginte, la sfârşitul semestrului. 

(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevi i 

minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire. 

(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.  

(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar. 

 

Art. 19 

(1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei, aprobată 

prin hotărârea consiliului profesoral. 

(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar, 

aprobată de consiliul profesoral al unităţii de mvaţamant. 

 

Art. 20 

(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-un document care se 

înmânează de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 

(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol. 

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei . 

 

Anularea sancţiunii 
Art. 26 

(1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a 

aplicat o sancţiune menţionată la articolul 16, alin. 

(4), lit. a-e) 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. 

(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care a aplicat 

sancţiunea. 

 

Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs 
Art. 27 

(1) 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.  
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(2) Elevii care au media la purtare mai mica decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi în unităţile de învăţământ cu 

profil militar, confesional şi pedagogic. 

 

Pagube patrimoniale 
Art. 28 

(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligaţi să acopere, în 

conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor 

sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. 

(2) în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu 

un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. în caz contrar, elevii vor achita 

contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau 

deteriorarea manualelor şcolare. 

 

Contestarea 
Art. 29 

(1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16 se adresează, de către elev sau, după caz, de către 

părintele/tutorele/susţinătoml legal al elevului, Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în 

termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii. 

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ. 

Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ 

din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii. 

(3) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii.  

 

 

PREVEDERI OMENCS nr. 5079/31.08.2016 – ROFUIP, art. 102, alin. 5 
 

În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui, tutorelui sau 

susținătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul 

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