Analiză asupra regulamentelor de ordine și funcționare ale unităților de învățământ preuniversitar

Abrevieri:
R.O.F.U.I.P-Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar
L.E.N-Legea Educației Naționale
SE-Statutul Elevului
Colegiul Național “Ana Aslan”
Articolu
l

Textul articolului extras din ROF

Intră în contradicție cu

Art. 56

Elevii de liceu efectuează serviciul în
școală și în clasă conform graficului
întocmit de conducerea școlii, respectiv
de diriginte.

ROFUIP Art. 198 alin. 2: În unităţile
de învăţământ sunt interzise măsurile
care pot limita accesul la educaţie al
elevilor, cum ar fi, de exemplu,
efectuarea de către aceştia a serviciului
pe şcoală, interzicerea participării la
cursuri sau sancţionarea elevilor care
nu poartă uniforma unităţii de
învăţământ sau altele asemenea.

Art. 47

Elevii majori pot părăsi incinta instituției,
pe proprie răspundere, pe baza cărții de
identitate, doar în intervalul 9:50-10:10,
drept prevăzut în articolul 15, litera k,
din Statutul elevului, aprobat prin O.A.P.
4742/2016.

SE Art. 15, lit. k să părăsească
perimetrul unității de învățământ în
timpul programului școlar, cu excepția
elevilor majori și a situațiilor prevăzute
de regulamentul de organizare și
funcționare al unității de învățământ;

Art. 40

Dirigintele numește, prin consultarea
elevilor, liderul elevilor clasei.

SE Art. 39  Fiecare clasă își va alege
reprezentantul în consiliul elevilor, o
dată pe an, la începutul primului
semestru. Votul este secret, iar elevii
vor fi singurii responsabili de alegerea
reprezentantului lor. Profesorii nu au
drept de vot și nici nu le este permisă
influențarea deciziei elevilor.

Art. 43

În Consiliul de administrație al Colegiului

Metodologia-cadru de organizare

alin. 1

Național “Ana Aslan”, Consiliul Școlar al
Elevilor poate fi reprezentat de un lider
cu vârsta de peste 18 ani, care nu are
drept de vot, având statut de
observator.

şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar

Anexa
2, Art. 2

În ședința de constituire a Consiliului
elevilor membrii săi aleg președintele,
vicepreședintele și casierul

SE Art. 33 alin. 1 Reprezentanții
elevilor din organismele administrative
sau din forurile decizionale ori
consultative ale unității de învățământ
liceal sau profesional sunt aleși, la
începutul fiecărui an școlar, de către
elevii unității de învățământ liceal,
profesional sau postliceal.

Anexa
2, Art. 3

Activitatea Consiliului școlar al elevilor
este coordonată de consilierul educativ
al școlii.

SE Art. 40 alin. 4 Consiliul profesoral
al unității de învățământ desemnează
un cadru didactic care va asigura o
comunicare eficientă între corpul
profesoral și consiliul elevilor. Acesta
nu se va implica în luarea deciziilor
consiliului școlar al elevilor.

Anexa
2, Art. 8

Dacă președintele Consiliului școlar al
SE Art. 43 alin. 6 Mandatul
elevilor nu va aduce la cunoștință
președintelui consiliului școlar al
Consiliului de Administrație problemele și elevilor este de 2 ani. După un an de

Art. 10 alin. 12 La toate ședințele
consiliului de administrație constituit
potrivit prevederilor a
 rt. 4 alin. (1)
lit. a), b) şi c), respectiv art. 4 alin.
(2) lit. a), b) şi c), reprezentantul
elevilor, care a împlinit vârsta de 18
ani, participă cu drept de vot. În
situațiile în care la nivelul unității de
învățământ nu există elevi care au
împlinit vârsta de 18 ani,
reprezentantul elevilor este desemnat
de consiliul elevilor și participă cu
statut de observator la ședințele
consiliului de administrație, fiind
convocat obligatoriu de președintele
consiliului de administrație la ședințele
în care se dezbat problematici privind
elevii."

măsurile prezentate de șefii claselor,
acesta va fi schimbat după un semestru
școlar.

mandat, președintele își prezintă
raportul de activitate în cadrul adunării
generale. Dacă raportul de activitate
este respins cu votul majorității
absolute, președintele este demis din
funcție.

Colegiul Tehnic “Valeriu Braniște”
Articolu
l

Textul articolului extras din ROF

Intră în contradicție cu

Art. 12

Elevii pot părăsi școala în timpul
desfășurării programului școlar doar
pentru motive bine întemeiate și
dovedite (adeverințe de la cabinetul
medical învoire scrisă de la
părinte/tutore însoțită de telefon de
confirmare din partea acestora, trimitere
de la medicul de familie pentru
rezolvarea unor probleme de sănătate).
De asemenea, elevii mai pot pleca în
timpul programului școlar și în cazul în
care părintele/tutorele solicită personal
sau prin apel telefonic plecarea elevului
de la cursuri pentru rezolvarea unor
probleme urgente de familie.

SE Art. 15, lit. k s ă părăsească
perimetrul unității de învățământ în
timpul programului școlar, cu excepția
elevilor majori și a situațiilor prevăzute
de regulamentul de organizare și
funcționare al unității de învățământ;

Art. 43,
alin. 5

În cadrul școlii funcționează Consiliul
Școlar al Elevilor, care respectă
prevederile regulamentului de
funcționare aprobat prin Ordin de
Ministru. Activitatea Consiliului Școlar al
Elevilor este coordonată de
coordonatorul de proiecte și programe
educative școlare și extrașcolare și este
monitorizată/evaluată de către directorul
adjunct al CT Valeriu Braniște.

SE Art. 40 alin. 4 Consiliul profesoral
al unității de învățământ desemnează
un cadru didactic care va asigura o
comunicare eficientă între corpul
profesoral și consiliul elevilor. Acesta
nu se va implica în luarea deciziilor
consiliului școlar al elevilor.

Art. 56,
alin. 4

Băieții trebuie să poarte pantaloni peste
genunchi, părul scurt, îngrijit și nevopsit.

SE Art. 6 alin. 2 Elevii au dreptul la
respectarea imaginii, demnității și

lit. b

personalității proprii.
Art. 7 alin. p d
 reptul de a învăța
într-un mediu care sprijină libertatea
de expresie fără încălcarea drepturilor
și libertăților celorlalți participanți.
Libertatea de exprimare nu poate
prejudicia demnitatea, onoarea, viata
particulara a persoanei și nici dreptul la
propria imagine. Nu se consideră
libertate de expresie următoarele
manifestări: comportamentul jignitor
față de personalul din unitatea școlară,
utilizarea invectivelor și a limbajului
trivial, alte manifestări ce încalcă
normele de moralitate;

Art. 56,
alin. 13
lit. d

Să organizeze și să participe la acțiuni de
protest, care afectează desfășurarea
activități de învățământ, care afectează
participarea la programul școlar al altor
elevi sau profesori sau care afectează
imaginea publică a școlii.

SE Art. 10, lit. b Dreptul la protest, în
condițiile prevăzute de legislația în
vigoare, fără perturbarea orelor de
curs;

Colegiul Tehnic Electrotimiș

Articolul

Textul articolului extras din ROF

Intră în contradicție cu

Art. 16
alin. 3

Consiliul de Administrație este format,
conform actelor menționate anterior din
13 membri, după cum urmează:
● 6 cadre didactice- Directorul
școlii, directorul adjunct,
profesorul coordonator al
structurilor. Celălalte cadre
didactice membre ale Consiliului
de Administrație sunt
desemnate, prin vot secret, de
către Consiliul Profesoral la
începutul fiecărui an școlar;
● 3 reprezentanți ai consiliului local

Metodologia-cadru de
organizare şi funcţionare a
consiliului de administraţie din
unităţile de învăţământ
preuniversitar
Art. 10 alin. 12
La toate şedinţele consiliului de
administraţie constituit potrivit
prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a),
b) şi c), respectiv a
 rt. 4 alin. (2) lit.
a), b) şi c), reprezentantul elevilor,
care a împlinit vârsta de 18 ani,
participă cu drept de vot. În situaţiile

desemnați anual de către acesta;
2 reprezentant al părinților
desemnat de Consiliul
Reprezentativ al Părinților la
începutul anului școlar;
2 reprezentanți ai agenților
economici;

în care la nivelul unităţii de învăţământ
nu există elevi care au împlinit vârsta
de 18 ani, reprezentantul elevilor este
desemnat de consiliul elevilor şi
participă cu statut de observator la
şedinţele consiliului de administraţie,
fiind convocat obligatoriu de
preşedintele consiliului de
administraţie la şedinţele în care se
dezbat problematici privind elevii.”

Art. 71
alin. 5

Elevii trebuie să fie punctuali. Întârzierile
elevilor vor atrage după sine scăderea
notei la purtare.

SE Art 27 alin 1 Pentru toți elevii din
învățământul preuniversitar, la fiecare
10 absențe nejustificate pe semestru
din totalul orelor de studiu sau la 10%
absențe nejustificate din numărul de
ore pe semestru la o disciplină sau
modul, va fi scăzută nota la purtare cu
câte un punct.

Art 71
Alin. 9

Elevii au obligația de a păstra bunurile
școlii (mobilier, instalații, panouri,
lambriuri, pereți, uși toalete și clase:
(3)Dacă distrugerea este intenționată, se
va scădea nota la purtare cu 2 puncte și
se aplică mustrare scrisa.

SE Art. 28 alin. 1 Elevii care se fac
responsabili de deteriorarea sau
sustragerea bunurilor unității de
învățământ sunt obligați să acopere, în
conformitate cu prevederile art.
1357-1374 din Codul civil, toate
cheltuielile ocazionate de lucrările
necesare reparațiilor sau, după caz, să
restituie bunurile ori să suporte toate
cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor
deteriorate sau sustrase.

●

●

(2) În cazul distrugerii sau deteriorării
manualelor școlare primite gratuit,
elevii vinovați înlocuiesc manualul
deteriorat cu un exemplar nou,
corespunzător disciplinei, anului de
studiu și tipului de manual deteriorat.
În caz contrar, elevii vor achita
contravaloarea manualelor respective.
Elevii nu pot fi sancționați cu scăderea
notei la purtare pentru distrugerea sau
deteriorarea manualelor școlare.

Art. 71
alin. 17

Elevii au obligația de a folosi doar
grupurile sanitare care le sunt destinate,
de a le folosi în mod civilizat și de a
păstra curățenia. Murdărirea intenționată
a acestora atrage scăderea notei la
purtare cu 2 puncte.

Liceul Tehnologic “Ioan Slavici”

Articolul

Textul articolului extras din ROF

Intră în contradicție cu

Art. 10
alin. 3

Graficele vor fi afişate în timp util;
obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală
o au toţi elevii şi toate cadrele didactice
ale şcolii.

ROFUIP Art. 198, alin. 2: În
unităţile de învăţământ sunt interzise
măsurile care pot limita accesul la
educaţie al elevilor, cum ar fi, de
exemplu, efectuarea de către aceştia a
serviciului pe şcoală, interzicerea
participării la cursuri sau sancţionarea
elevilor care nu poartă uniforma
unităţii de învăţământ sau altele
asemenea.

Art. 15
lit. h

În cazul nerespectării acestui termen,
responsabilitatea pentru daune revine
întregii clase.

SE Art. 17 alin. 1 Elevii nu pot fi
supuși unor sancțiuni colective.

Art. 16
alin. 2

Şeful clasei este numit de dirigintele
clasei
dintre
elevii
cu
un
comportament exemplar şi cu o
situaţie bună la învăţătură, în urma
consultării colectivului de elevi al
clasei. În absenţa şefului clasei,
dirigintele numeşte operativ un
înlocuitor al acestuia.

SE Art. 39 Fiecare clasa își va alege
reprezentantul în consiliul elevilor, o
data pe an, la începutul primului
semestru. Votul este secret, iar elevii
vor fi singurii responsabili de alegerea
reprezentantului lor. Profesorii nu au
drept de vot și nici nu le este permisa
influențarea deciziei elevilor.

Cap. V
Art. 20

Elevii au obligația de a face de serviciu
pe clasă și pe școala.

ROFUIP Art. 198, alin. 2: În
unităţile de învăţământ sunt interzise
măsurile care pot limita accesul la

educaţie al elevilor, cum ar fi, de
exemplu, efectuarea de către aceştia a
serviciului pe şcoală, interzicerea
participării la cursuri sau sancţionarea
elevilor care nu poartă uniforma
unităţii de învăţământ sau altele
asemenea.

Liceul Teologic Baptist

Articoul

Textul articolului extras din ROF

Intră în contradicție cu

Art. 152
lit. c

S
 a aibă media generală a anului școlar
SE Art. 33 alin. 2 Fiecare elev are
anterior peste 9.50, sau dacă nu există
dreptul de a alege și de a fi ales ca
situații, elevul cu media generală maximă reprezentant al elevilor din unitatea
din clasă.
de învățământ preuniversitar. Este
interzisă limitarea sau restrângerea
dreptului de a alege sau de a fi ales,
indiferent de rasa, naționalitate,
etnie, limbă, religie, statut
socioeconomic, convingeri sociale sau
politice, sex, orientare sexuală,
vârstă, dizabilitate, boală,
apartenența la un grup defavorizat,
medie generală, medie la purtare,
situație școlară, precum și orice alt
criteriu discriminatoriu.

Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu”

Articolul

Textul articolului extras din ROF

Intră în contradicție cu

Anexa 1
alin. 3 lit.
o

De a nu părăsi incinta școlii în timpul
pauzelor sau după începerea cursurilor,
fără avizul profesorului de serviciu sau a

SE Art. 15 lit. k să părăsească
perimetrul unității de învățământ în
timpul programului școlar, cu

profesorului diriginte.

Anexa 5

excepția elevilor majori și a situațiilor
prevăzute de regulamentul de
organizare și funcționare al unității
de învățământ;

Muncă în folosul școlii.

Liceul Teoretic Recaș

Articolul

Textul articolului extras din ROF

Intră în contradicție cu

Art. 1
alin. 4

Ținută obligatorie compusă din:
pantaloni sau blugi negri sau bleumarin,
bluză/cămașă/tricou/pulovăr de culoare
albă, vestă școlară bleumarin cu întârzie
roșie la buzunare.

ROFUIP Art. 198 alin. 2: În
unităţile de învăţământ sunt
interzise măsurile care pot limita
accesul la educaţie al elevilor, cum
ar fi, de exemplu, efectuarea de
către aceştia a serviciului pe şcoală,
interzicerea participării la cursuri sau
sancţionarea elevilor care nu poartă
uniforma unităţii de învăţământ sau
altele asemenea.

Art. 80
alin. 1

Numește prin consultarea elevilor liderul
elevilor clasei repartizează sarcini și
organizează împreună cu acesta
colectivul de elevi al clasei.

SE Art. 39 Fiecare clasă își va
alege reprezentantul în consiliul
elevilor, o dată pe an, la începutul
primului semestru. Votul este secret,
iar elevii vor fi singurii responsabili
de alegerea reprezentantului lor.
Profesorii nu au drept de vot și nici
nu le este permisa influențarea
deciziei elevilor.

Art. 100
alin. 10

Participarea elevilor la consilierea
psihopedagogică se face cu acordul
cadrului didactic de la oră.

SE Art. 7 lit. h Dreptul de a
beneficia gratuit de servicii de
informare și consiliere școlară,
profesională și psihologică, conexe
activității de învățământ, puse la
dispoziție de unitatea de învățământ
preuniversitar, fiindu-le asigurată cel
puțin o oră de consiliere
psihopedagogică pe an;

Art. 105

Este interzisă părăsirea incintei

SE Art. 15 lit. k să părăsească

alin. 2

școlii(grădină, curte sală de sport) pe
perioada desfășurării cursurilor de către
elevi.

perimetrul unității de învățământ în
timpul programului școlar, cu
excepția elevilor majori și a
situațiilor prevăzute de regulamentul
de organizare și funcționare al
unității de învățământ;

Art. 106
alin. 1

Ținuta vestimentară a elevilor va fi
formată din uniforma
școlară-pantaloni/blugi
fustă/sarafan/vestă de culoare negru sau
bleumarin și cămașă/tricou/pulover alb.

ROFUIP Art. 198 alin. 2: În
unităţile de învăţământ sunt
interzise măsurile care pot limita
accesul la educaţie al elevilor, cum
ar fi, de exemplu, efectuarea de
către aceştia a serviciului pe şcoală,
interzicerea participării la cursuri sau
sancţionarea elevilor care nu poartă
uniforma unităţii de învăţământ sau
altele asemenea.

Art. 109

În unitatea noastră se constituie Consiliul
Elevilor format din liderii elevilor din
fiecare clasă care își vor alege un
președinte(din clasele de liceu) și doi
vicepreședinți(din clasele gimnaziale și
primare) acesta își va desfășura
activitatea în baza unui regulament
propriu, anexă la Regulamentul de
ordine interioară.

SE Art. 33 alin. 1 Reprezentanții
elevilor din organismele
administrative sau din forurile
decizionale ori consultative ale
unității de învățământ liceal sau
profesional sunt aleși, la începutul
fiecărui an școlar, de către elevii
unității de învățământ liceal,
profesional sau postliceal.

Art. 112

*Măsuri coercitive cum ar fi scrierea
regulamentului*

Art. 123
alin. 6

Elevii care au obținut în anul școlar
anterior o nota la purtare sub 9 nu pot fi
aleși ca reprezentanți în Consiliul elevilor

SE Art. 33 alin. 2 Fiecare elev are
dreptul de a alege și de a fi ales ca
reprezentant al elevilor din unitatea
de învățământ preuniversitar. Este
interzisă limitarea sau restrângerea
dreptului de a alege sau de a fi ales,
indiferent de rasă, naționalitate,
etnie, limba, religie, statut
socioeconomic, convingeri sociale
sau politice, sex, orientare sexuală,
vârstă, dizabilitate, boală,
apartenența la un grup defavorizat,
medie generală, medie la purtare,
situație școlară, precum și orice alt
criteriu discriminatoriu.

Liceul Tehnologic Transporturi Auto

Articolul

Textul articolului extras din ROF

Intră în contradicție cu

Art. 75
alin. 1

SE Art. 16 alin. 6 Sancționarea
Mustrarea în faţa clasei și/sau în faţa
elevilor sub forma mustrării în fața
consiliului clasei/consiliului profesoral
colectivului clasei sau al școlii este
(pentru 3 abateri) constă în dojenirea
interzisă în orice context.
elevului și sfătuirea acestuia să se poarte
în așa fel încât să dea dovadă de
îndreptare,
atrăgându-i-se
totodată
atenţia că, dacă nu își schimbă
comportamentul, i se va aplica o
sancţiune mai severă.

Art. 91
alin. 1

Sunt interzise scenele de comportament
neadecvat excesiv (îmbrățișări,
împingeri etc.) în incinta şcolii.
(manifestările afective pot fi doar
discrete).

SE Art. 7 lit. p D
 reptul de a învăța
într-un mediu care sprijină
libertatea de expresie fără
încălcarea drepturilor și libertăților
celorlalți participanți. Libertatea de
exprimare nu poate prejudicia
demnitatea, onoarea, viața
particulară a persoanei și nici
dreptul la propria imagine. Nu se
consideră libertate de expresie
următoarele manifestări:
comportamentul jignitor față de
personalul din unitatea școlară,
utilizarea invectivelor și a limbajului
trivial, alte manifestări ce încalcă
normele de moralitate;

Art. 111
lit. d

Consiliul elevilor își desfășoară
activitatea pe baza unui plan semestrial
propus și a unui grafic de întruniri
(problematica și data). Aceste documente
vor fi transmise în copie Consiliului de
administrație al liceului. Activitatea va fi
coordonată de d-na prof. Pascota Valeria,
coordonatorul pentru activităti și proiecte
educative școlare și extracurriculare și de
d-na prof. Doț Manuela în calitate de
profesor
coordonator
al
activității

SE Art. 40 alin. 4 Consiliul
profesoral al unității de învățământ
desemnează un cadru didactic care
va asigura o comunicare eficientă
între corpul profesoral și consiliul
elevilor. Acesta nu se va implica în
luarea deciziilor consiliului școlar al
elevilor.

Consiliului Școlar al Elevilor. La întrunirile
Consiliului se întocmesc Procese verbale,
un exemplar se depune la Consilierul
educativ.

Colegiul Național “Iulia Hașdeu"

Articolul

Textul articolului extras din ROF

Intră în contradicție cu

Art. 112
alin. 8

Din partea Consiliului de
administraţie activitatea va fi
coordonată de consilierul pentru
probleme educative şi activităţi
extracurriculare.

SE Art. 40 alin. 4 Consiliul
profesoral al unității de învățământ
desemnează un cadru didactic care
va asigura o comunicare eficientă
între corpul profesoral și consiliul
elevilor. Acesta nu se va implica în
luarea deciziilor consiliului școlar al
elevilor.

Art. 113
alin. 3

Elevii au obligația de a purta
asupra lor carnetul de elev vizat
şi a-l prezenta la cererea
profesorilor. De asemenea au
obligaţia de a purta însemnele
specifice școlii . Diriginții și
profesorii de serviciu, precum și
personalul de pază și ordine
vor monitoriza ținuta elevilor.

ROFUIP Art. 198 alin. 2: În
unităţile de învăţământ sunt
interzise măsurile care pot limita
accesul la educaţie al elevilor, cum
ar fi, de exemplu, efectuarea de
către aceştia a serviciului pe
şcoală, interzicerea participării la
cursuri sau sancţionarea elevilor
care nu poartă uniforma unităţii de
învăţământ sau altele asemenea.

Părinţii vor fi anunţaţi pentru a lua
măsuri. Refuzul repetat de a purta
însemnele specifice ale școlii se
consideră abatere disciplinară și se
sancționează prin scăderea notei la
purtare.
Art. 113
alin. 4

Elevii nu au voie să părăsească
în timpul programului curtea
școlii fără învoire scrisă din
partea profesorului.

SE Art. 15 lit. k să părăsească
perimetrul unității de învățământ în
timpul programului școlar, cu
excepția elevilor majori și a
situațiilor prevăzute de

regulamentul de organizare și
funcționare al unității de
învățământ;
Art. 133

Pentru consumul de droguri,
băuturi alcoolice, țigări şi pentru
practicarea jocurilor de noroc, în
perimetrul unității de
învățământ şi în afara acestuia
(200 m),:

SE Art. 16 alin. 2 Pentru a putea
fi sancționați, faptele trebuie să se
petreacă în perimetrul unității de
învățământ sau în cadrul
activităților extrașcolare. Pentru
faptele petrecute în afara
perimetrului unității de învățământ
sau în afara activităților
extrașcolare organizate de unitatea
de învățământ, elevii răspund
conform legislației în vigoare.

Liceul Waldorf Timișoara

Articolul

Textul articolului extras din ROF

Intră în contradicție cu

Art. 122 alin.
10

să nu folosească telefoanele mobile în
clădirile și curtea liceului, în timpul
orelor de curs, al examenelor, al
concursurilor și al pauzelor. Prin
excepţie de la această prevedere, în
situaţii de urgenţă este permisă
utilizarea telefoanelor mobile în incinta
liceului, cu acordul unui cadru didactic;

SE Art. 15 alin. G sa utilizeze
telefoanele mobile în timpul
orelor de curs, al examenelor si al
concursurilor; prin exceptie de la
aceasta prevedere, este permisa
utilizarea telefoanelor mobile în
timpul orelor de curs, numai cu
acordul cadrului didactic, în
situatia folosirii lor în procesul
educativ sau în situatii de
urgenta;

Liceul Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum”

Articolul

Textul articolului extras din ROF

Intră în contradicție cu

Art. 38

numește, prin consultarea elevilor,
liderul elevilor clasei; repartizează
sarcini și organizează împreună cu

SE Art. 39 Fiecare clasă își va
alege reprezentantul în consiliul
elevilor, o dată pe an, la începutul

acesta colectivul de elevi al clasei;

primului semestru. Votul este
secret, iar elevii vor fi singurii
responsabili de alegerea
reprezentantului lor. Profesorii nu
au drept de vot și nici nu le este
permisa influențarea deciziei
elevilor.

Art. 81

Elevii nu pot fi eliminați de la ore decât
prin decizia consiliului profesoral, în
cazuri bine întemeiate. Elevii care
perturbă orele vor fi puși în discuția
Consiliului clasei și după caz a Consiliului
Profesoral

ROFUIP Art. 198 alin. 2: În
unităţile de învăţământ sunt
interzise măsurile care pot limita
accesul la educaţie al elevilor,
cum ar fi, de exemplu, efectuarea
de către aceştia a serviciului pe
şcoală, interzicerea participării la
cursuri sau sancţionarea elevilor
care nu poartă uniforma unităţii
de învăţământ sau altele
asemenea.

Art. 106

Art. 106. Este interzis elevilor să aiba
tinuta, comportamente si atitudini
ostentative si provocatoare; tinuta
indecenta (bluze prea decoltate, prea
scurte sau transparente, bustiere,
machiaj excesiv, fuste foarte scurte,
piercinguri) Sanctiuni:

SE Art. 16 alin. 6 Sancționarea
elevilor sub forma mustrării în
fața colectivului clasei sau al școlii
este interzisă în orice context.

prima abatere: observatie individuala,
anuntarea parintilor,
abateri repetate; m
 ustrare in fata
clasei (insolita de scăderea notei la
purtare cu posibilitate de revenire),
conform Regulamentul de organizare Si
fuctionare a unităților de invatamant
preuniversitar
Art. 115.

Art. 115. Este interzis elevilor să refuze
prezentarea carnetului sau a
legitimatiei. Sanctiuni: abateri repetate:
mustrare in fata clasei.

Liceul Teologic Penticostal “Logos”

SE Art. 16 alin. 6 Sancționarea
elevilor sub forma mustrării în
fața colectivului clasei sau al școlii
este interzisă în orice context.

Articolul

Textul articolului extras din ROF

Intră în contradicție cu

Art. 43, 44,
45

43.Se interzice băieților purtarea
părului peste limita ochilor, mai lung de
5 cm, a părului vopsit sau modelat
indecent, excentric și în opoziție cu
ținuta de elev.

SE Art. 7 lit. p D
 reptul de a
învăța într-un mediu care sprijină
libertatea de expresie fără
încălcarea drepturilor și
libertăților celorlalți participanți.
Libertatea de exprimare nu poate
prejudicia demnitatea, onoarea,
viața particulară a persoanei și
nici dreptul la propria imagine.
Nu se consideră libertate de
expresie următoarele manifestări:
comportamentul jignitor față de
personalul din unitatea școlară,
utilizarea invectivelor și a
limbajului trivial, alte manifestări
ce încalcă normele de moralitate;

44.Este interzisă purtarea cerceilor de
către băieți ori a cerceilor excesiv de
mari de către fete
45.Este interzis ca fetele să aibă părul
vopsit în culori nenaturale, tunsori
asimetrice și frizuri excentrice, cât și
machiaj strident, nenatural.

Art. 50 lit b

postarea de acțiuni neconforme cu
specificul școlii în spațiul virtual

SE Art. 16 alin. 2 Pentru a
putea fi sancționați, faptele
trebuie să se petreacă în
perimetrul unității de învățământ
sau în cadrul activităților
extrașcolare. Pentru faptele
petrecute în afara perimetrului
unității de învățământ sau în
afara activităților extrașcolare
organizate de unitatea de
învățământ, elevii răspund
conform legislației în vigoare.

Art. 57

În cazul în care elevul folosește
telefonul mobil în timpul orei în alte
scopuri decât cele prevăzute de
prezentul regulament se va aplica
următoarea procedură: 1. Reținerea
telefonului pe bază de proces verbal
întocmit de profesorul care a observat
abaterea
2. Părintele elevului va fi înștiințat de
abatere
3. Telefonul va fi reținut până la
proxima vacanță.
4. Restituirea telefonului se face prin

SE Art. 15 alin. E s ă introducă
și/sau să facă uz în perimetrul
unității de învățământ de orice
tipuri de arme sau alte produse
pirotehnice, precum muniție,
petarde, pocnitori sau altele
asemenea, spray-uri
lacrimogene, paralizante sau
altele asemenea care, prin
acțiunea lor, pot afecta
integritatea fizica și psihica a
elevilor și a personalului unității
de învățământ. Elevii nu pot fi

semnarea de primire, de către
elev/părinte/tutore legal, în procesul
verbal.

deposedați de bunurile personale
care nu atentează la siguranța
personală sau a celorlalte
persoane din unitatea de
învățământ, în conformitate cu
prevederile legale;

Liceul Teoretic “David Voniga”

Articolul

Textul articolului extras din ROF

Intră în contradicție cu

Art. 81 lit. e

Elevii trebuie să acorde atenţie ţinutei,
să poarte îmbrăcămintea curată şi
călcată. Băieţii să
aibă tunsoarea potrivită statutului de
elev şi să nu poarte cercei, fetele să nu
fie machiate, în
timpul orelor de curs (sau machiajul să
fie discret), să nu aibă unghiile lungi şi
date cu ojă
stridentă. Elevii nu au voie să poarte
piercing-uri, să aibă părul vopsit sau
coafuri neadecvate
ţinutei şi călitaţii de elev.

SE Art. 7 lit. p D
 reptul de a
învăța într-un mediu care sprijină
libertatea de expresie fără
încălcarea drepturilor și
libertăților celorlalți participanți.
Libertatea de exprimare nu poate
prejudicia demnitatea, onoarea,
viața particulară a persoanei și
nici dreptul la propria imagine.
Nu se consideră libertate de
expresie următoarele
manifestări: comportamentul
jignitor față de personalul din
unitatea școlară, utilizarea
invectivelor și a limbajului trivial,
alte manifestări ce încalcă
normele de moralitate;

Art. 81 lit. d

Elevii ciclului liceal trebuie să poarte
uniforma liceului;

ROFUIP Art. 198 alin. 2: În
unităţile de învăţământ sunt
interzise măsurile care pot limita
accesul la educaţie al elevilor,
cum ar fi, de exemplu,
efectuarea de către aceştia a
serviciului pe şcoală, interzicerea
participării la cursuri sau
sancţionarea elevilor care nu
poartă uniforma unităţii de
învăţământ sau altele asemenea.

Liceul Teoretic “William Shakespeare”

Articolul

Textul articolului extras din ROF

Intră în contradicție cu

Contract
educațional
alin. 3 lit. n

de a nu parasi incinta scolii in timpul
pauzelor sau dupa inceperea
cursurilor, fara avizul profesorului de
serviciu sau a
invatorului/institutorului/profesorului
pentru invatamantul
primar/profesorului diriginte.

SE Art. 15 lit. k să părăsească
perimetrul unității de învățământ
în timpul programului școlar, cu
excepția elevilor majori și a
situațiilor prevăzute de
regulamentul de organizare și
funcționare al unității de
învățământ;

Liceul Teoretic “Vlad Țepeș”

Articolul

Textul articolului extras din ROF

Intră în contradicție cu

Art. 31

Elevii au permisiunea de a părăsi
spaţiul liceului pe parcursul
programului şcolar doar în baza
unui bilet de învoire emis de diriginte
/profesorul de serviciu.

SE Art. 15 lit. k să părăsească
perimetrul unității de
învățământ în timpul
programului școlar, cu excepția
elevilor majori și a situațiilor
prevăzute de regulamentul de
organizare și funcționare al
unității de învățământ;

Art. 188

Elevii au obligaţia să aibă o ţinută
vestimentară şi capilară decentă şi
adecvată vârstei, sexului şi
statutului social de elev. Uniforma
şcolară este obligatorie. Ea se
compune din: vestă de culoare neagră,
personalizată cu emblema școlii,

ROFUIP Art. 198 alin. 2: În
unităţile de învăţământ sunt
interzise măsurile care pot limita
accesul la educaţie al elevilor,
cum ar fi, de exemplu,
efectuarea de către aceştia a
serviciului pe şcoală,

pantaloni de culoare neagră și cămașă
albă. Elevii trebuie să aibă zilnic
emblema prinsă pe vestă. Elevii care se
prezintă cu o ţinută indecentă vor fi
atenționați. Pentru repetarea
abaterilor se vor aplica sancţiuni mai
aspre, însoţite de scăderea
corespunzătoare a notei la purtare.

interzicerea participării la cursuri
sau sancţionarea elevilor care
nu poartă uniforma unităţii de
învăţământ sau altele
asemenea.

Liceul Tehnologic Azur

Articolul

Textul articolului extras din ROF

Intră în contradicție cu

Art. 110 alin. 1
lit. c

c)
cererea părinților/tutorilor legali
sau a elevului major, aprobată de
director, pentru situații familiale
deosebite, fără a depăși 5 zile pe
semestru (cererea se depune la
secretariat, va fi înregistrată de către
părinte/tutore legal/elev major, cu
aprobarea profesorului diriginte,
înainte de a efectua absentele sau, în
cazuri de forță majoră, imediat după
efectuarea absentelor).

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/profe
sorului pentru învățământul
primar/profesorului diriginte al
clasei,
avizate în prealabil de directorul
unității.

Art. 119 alin. 8

Din partea Consiliului de administrație
activitatea Consiliului elevilor, va fi
coordonată de către Coordonatorul
pentru proiecte programe educative și
de reprezentantul elevilor din consiliul
de administrație.

SE Art 40 alin. 4 Consiliul
profesoral al unității de
învățământ desemnează un
cadru didactic care va asigura o
comunicare eficienta între
corpul profesoral și consiliul
elevilor. Acesta nu se va implica
în luarea deciziilor consiliului
școlar al elevilor.

Art. 120 alin. 1

Elevilor le este interzis fumatul,
consumul de băuturi alcoolice și
droguri în incinta liceului și în afara lui,
precum și comportamentul indecent

SE Art 16 alin 2 Pentru a
putea fi sancționați, faptele
trebuie sa se petreacă în
perimetrul unității de
învățământ sau în cadrul

activităților extrașcolare. Pentru
faptele petrecute în afara
perimetrului unității de
învățământ sau în afara
activităților extrașcolare
organizate de unitatea de
învățământ, elevii răspund
conform legislației în vigoare.
Art. 129 alin. 3

În cazuri de absenteism masiv (peste
40 de absente nemotivate pe durata
unui an școlar), părinții, tutorii sau
susținătorii legali ai elevilor din clasele
IX-X vor fi sancționați cu Plata unei
amenzi contravenționale a cărei
valoare poate urca de la 100 la 1000
de lei. Aceste cazuri vor fi monitorizate
de Consiliul de administrație al unității,
în conformitate cu dispozițiile art. 173,
alin. 2-3, al R.O.F.U.I.P.

ROFUIP Art. 173(1) Potrivit
prevederilor legale părintele,
tutorele sau susținătorul legal
are obligația de a asigura
frecvența școlară a elevului în
învățământul obligatoriu și de a
lua măsuri pentru școlarizarea
elevului, până la finalizarea
studiilor. (2) Părintele, tutorele
sau susținătorul legal care nu
asigură școlarizarea elevului, în
perioada învățământului
obligatoriu, poate fi sancționat,
conform legislației în vigoare,
cu amendă cuprinsă între 100
lei și 1.000 lei ori este obligat
să presteze muncă în folosul
comunității. (3) Constatarea
contravenției și aplicarea
amenzilor contravenționale
prevăzute la alin. (2) se
realizează de către persoanele
împuternicite de primar în acest
scop, la sesizarea consiliului de
administrație al unității de
învățământ.

Art. 138

Modificările prezentului regulament se
fac cu aprobarea Consiliului profesoral
si intră în vigoare în termen de o
săptămână de la aprobare, interval în
care este adus la cunoștință celor
interesați.

Art 2. alin 5) Regulamentul de
organizare și funcționare a
unității de învățământ, precum
și modificările ulterioare
ale acestuia, se aprobă, prin
hotărâre, de către consiliul de
administrație.

Anexa 3 titlul
5.1 alin. 2

Accesul elevilor în unitatea de
învățământ va fi permis, în
conformitate cu prevederile

SE Art. 14 lit c) de a avea un
comportament civilizat și de a
se prezenta la școală într-o

Regulamentului Intern pe baza
legitimației/carnetului de elev și a
semnelor distinctive de ținută și
adoptată de unitatea

ținută vestimentara decenta și
adecvata și sa poarte elemente
de identificare în conformitate
cu legislația în vigoare și cu
regulamentele și deciziile
unității de învățământ
preuniversitar. Ținuta
vestimentara sau lipsa
elementelor de identificare nu
poate reprezenta un motiv
pentru refuzarea accesului în
perimetrul școlii;

Colegiul Tehnic “Regele Ferdinand I”
Articolul

Textul articolului extras din ROF

Intră în contradicție cu

Secțiunea III
titlul 3.2 pct. 2

Numeşte, prin consultarea elevilor,
liderul elevilor clasei, repartizează
sarcini şi organizează împreună cu
acesta colectivul de elevi al clasei

SE Art. 39 alin 1 Fiecare clasă
își va alege reprezentantul în
consiliul elevilor, o dată pe an,
la începutul primului
semestru. Votul este secret, iar
elevii vor fi singurii responsabili
de alegerea
reprezentantului lor. Profesorii
nu au drept de vot și nici nu le
este permisă influențarea
deciziei elevilor

Secțiunea IV
titlul 4.1pct. 11

Nota primită de elev este dată în
exclusivitate de către profesorul care
evaluează elevul, care va ţine cont de
cunoştinţele elevului la materia
respectivă, precum şi de atitudinea
acestuia pe parcursul orelor la care a
participat

SE Art 7 pct. k) dreptul la o
evaluare obiectiva si corecta;

Secțiunea IV
titlul 4.2 pct. 8

Primesc gratuit manuale şcolare
pentru ciclul inferior al liceului

LEN art. 69 alin. 4 Elevii şi
profesorii din învăţământul de
stat ş i din învăţământul
obligatoriu particular
acreditat/autorizat beneficiază
de manuale şcolare gratuite

Secțiunea IV
titlul 4.2 pct. 1

Beneficiază de învăţământ gratuit de
zece clase (inclusiv ciclul inferior al
liceului);

SE art. 7 alin. a accesul
gratuit la educație în sistemul
de învățământ de stat. Elevii au
dreptul garantat la un
învățământ echitabil în ceea ce
privește înscrierea/admiterea,
parcurgerea și finalizarea
studiilor, în funcție de parcursul
școlar pentru care au optat
corespunzător intereselor,
pregătirii și competentelor lor;

Secțiunea IV
titlul 4.3.2 pct. 5

Activitatea Consiliului elevilor pe
şcoală este coordonată de profesorul
care are funcţia de Consilier educativ
pe şcoală

SE Art 40 alin. 4 Consiliul
profesoral al unității de
învățământ desemnează un
cadru didactic care va asigura
o comunicare eficienta între
corpul profesoral și consiliul
elevilor. Acesta nu se va
implica în luarea deciziilor
consiliului școlar al elevilor.

Secțiunea IV
titlul 4.4 pct. 2

Elevii trebuie să se prezinte la şcoală
conform programului. Se interzice
prezentarea la cursuri cu ținuta
neîngrijită. Elevii vor avea părul
îngrijiți nu vor purta accesorii
incompatibile cu ţinuta decentă şi
activitatea ce se desfăşoară în
şcoală.Este interzisă prezentarea la
cursuri în ţinută pentru orele de sport.
Pentru orele de sport vor avea
echipament adecvat, elevii scutiți fiind
obligați să aibă doar încălțăminte
pentru sala de sport.La fete, bijuteriile
trebuie să fie în număr
redus.Machiajul, dacă este necesar, să
fie decent şi fin.

SE Art. 6 alin. 2 Elevii au
dreptul la respectarea imaginii,
demnității și personalității
proprii.
SE Art. 14 lit c) de a avea un
comportament civilizat și de a
se prezenta la școală într-o
ținută vestimentara decenta și
adecvata și sa poarte elemente
de identificare în conformitate
cu legislația în vigoare și cu
regulamentele și deciziile
unității de învățământ
preuniversitar. Ținuta
vestimentara sau lipsa
elementelor de identificare nu
poate reprezenta un motiv
pentru refuzarea accesului în
perimetrul școlii;

Secțiunea IV
titlul 4.6 pct. 1
lit a, pct. 8

a)Observaţie individuală, cu obligaţia
de a executa anumite sarcini specifice
(dacă e cazul)
8.Elevii pot fi sancţionați, de către
diriginte sau Consiliul clasei, cu

SE Art. 16 alin 4 Sancțiunile
ce pot fi aplicate elevilor sunt:

aprobarea directorului unităţii de
învăţământ, în funcţie de fapta
săvârșită şi cu activitate desfăşurată în
folosul şcolii/colectivităţii (curăţenia
sălilor de clasă,curăţenie, vopsire şi
zugrăvire a grupurilor sanitare,
curăţenia spaţiilor verzi, lucrări de
igienizare şi curăţenie la internatul
şcolii, la terenul de sport, cantină,
lucrări de recondiţionare a manualelor
şi a cărţilor din biblioteca şcolii,
colectarea deşeurilor de hârtie,alte
activităţi compatibile calităţii de elev.
Sancţiunile pot fi însoţite de chemarea
părintelui la şcoală şi recomandarea
unei discuţii cu psihologul şcolii, după
caz, a părintelui şi a elevului.

a) observatie individuala;
b) mustrare scrisa;c)
retragerea temporara sau
definitiva a bursei de merit, a
bursei sociale, ” Bani de liceu”,
a bursei profesionale;
d) mutarea disciplinara la o
clasa paralela din aceeași
unitate de învățământ;
e) preavizul de exmatriculare;
f) exmatriculare.

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară

Articolul

Textul articolului extras din ROF

Intră în contradicție cu

Art. 106 alin. 3

Accesul în şcoală al persoanelor străine
(părinţi/ reprezentanţi legali, rude,
vizitatori etc), numite în continuare
vizitatori, este permis după verificarea
identităţii acestora de către personalul
de pază, aceştia sunt conduşi în holul
de lângă Secretariat, de către
persoana delegată (profesor serviciu/
elev de serviciu) unde vor lua
legătura cu persoana cu care
vizitatorul solicită întâlnirea.

ROFUIP Art. 198 alin. 2: În
unităţile de învăţământ sunt
interzise măsurile care pot
limita accesul la educaţie al
elevilor, cum ar fi, de
exemplu, efectuarea de către
aceştia a serviciului pe şcoală,
interzicerea participării la
cursuri sau sancţionarea
elevilor care nu poartă
uniforma unităţii
de învăţământ sau altele
asemenea.

Art. 117 alin. 1

-folosirea telefoanelor mobile în timpul
orelor, aparatul se va confisca de către
diriginte până la sosirea susţinătorului
legal la şcoală;

SE Art. 15 alin e) sa
introducă și/sau sa facă uz în
perimetrul unității de
învățământ de orice tipuri de
arme sau alte produse
pirotehnice, precum muniție,

petarde, pocnitori sau altele
asemenea, spray-uri
lacrimogene, paralizante sau
altele asemenea care, prin
acțiunea lor, pot afecta
integritatea fizica și psihica a
elevilor și a personalului
unității de învățământ. Elevii
nu pot fi deposedați de
bunurile personale care nu
atentează la siguranța
personala sau a celorlalte
persoane din unitatea de
învățământ, în conformitate cu
prevederile legale;
Art. 107 alin. 2
Art. 40
Art. 41

2)fumatul în şcoală sau în curtea şcolii,
elevul în cauză va fi eliminat de la ore
pe o perioadă de 3-5 zile şi va efectua
munca în interesul şcolii.
40.Eliminarea de la cursuri pe o
perioadă de 3-5 zile constă în
înlocuirea activităţii obişnuite a
elevului, pentru perioada aplicării
sancţiunii, cu un alt tip de activitate,
desfăşurată, de regulă, în cadrul
unităţii de învăţământ, în conformitate
cu prevederile regulamentului intern şi
stabilită, de către director, la
propunerea consiliului clasei. (2) Dacă
elevul refuză să participe la aceste
activităţi, absenţele sunt considerate
nemotivate şi se consemnează în
catalogul clasei.
41.Efectuarea de muncă in folosul
școlii constă in obligarea elevului să
efectueze diverse activităși de
curățenie în perimetrul școlii. (2)
Sanctiunea se aplică în special elevilor
surprinși fumând în incinta școlii,
respectiv celor care distrug în mod
conștient bunurile din patrimoniul
școlii, elevilor care lipsesc nemotivat
de la ore, sau elevilor care manifestă o
atitudine nepotrivită calitații de elev.

SE Art. 16 alin. 4 Sancțiunile
ce pot fi aplicate elevilor sunt:
a) observatie individuala;
b) mustrare scrisa;
c) retragerea temporara sau
definitiva a bursei de merit, a
bursei sociale, ” Bani de
liceu”, a bursei profesionale;
d) mutarea disciplinara la o
clasa paralela din aceeași
unitate de învățământ;
e) preavizul de exmatriculare;
f) exmatriculare.

(3) Dacă elevul refuză să participe la
aceste activităţi se aplică sancțiunile
prevăzute de prezentul regulament
Art. 119

Art.119. Pentru eliberarea actelor de
studii cu vechime de peste 1 an se
percepe o taxă de 50 lei noi.

ROFUIP Art 83 alin 5) Se
interzice condiționarea
eliberării adeverințelor, foilor
matricole, caracterizărilor și a
oricăror acte de studii sau
documente școlare, de
obținerea de beneficii
materiale.

Art. 29 lit. n

pătrunderea în şcoală a elevilor fără
însemne care să ateste calitatea de
elevi ai şcolii(ecuson, carnet de elev).

ROFUIP Art. 198, alin. 2:
În unităţile de învățământ
sunt interzise măsurile care
pot limita accesul la educaţie
al
elevilor, cum ar fi, de
exemplu,
efectuarea de către aceştia a
serviciului pe școală,
interzicerea participării la
cursuri sau sancționarea
elevilor care nu poartă
uniforma unităţii de
învăţământ sau altele
asemenea.

Art. 35 alin. 2 lit.
b
Art. 37

b)mustrare în faţa clasei şi/ sau în faţa
consiliului clasei/ consiliului
profesoral;
37.(1) Mustrarea în faţa clasei şi/sau în
faţa consiliului clasei/consiliului
profesoral constă în dojenirea elevului
şi sfătuirea acestuia să se poarte în
aşa fel încât să dea dovadă de
îndreptare, atrăgându-i-se totodată
atenţia că, dacă nu îşi schimbă
comportamentul, i se va aplica o
sancţiune mai severă.
(2) Sancţiunea se aplică de către
diriginte sau director.

Art 16 alin 6) Sancționarea
elevilor sub forma mustrării în
fata colectivului clasei sau al
școlii este interzisa în orice
context.

Art. 49 alin. 2

(2) Pentru toti elevii din invatamantul
liceal obligatoriu, nota la purtare va fi
scazuta in cazul absentelor nemotivate

SE Art 27 alin 1) Pentru toți
elevii din învățământul
preuniversitar, la fiecare 10

dupa cum urmeaza: - între 15 – 24
absenţe = media la purtare este 9 și
mustrare scrisă - între 25 – 49 absenţe
= media la purtare este 8 și mustrare
scrisă - între 50 – 59 absenţe = media
la purtare este 7 și mustrare scrisă între 60 – 69 absente = media la
purtare este 6 și eliminare de la cursuri
pe perioadă de 3 zile cu motivarea
ulterioară a absentelor pentru aceste
zile, dacă efectuează sarcina
suplimentară primită pentru aceste 3
zilede eliminare - între 70 - 79 absențe
= media la purtare este 5 și eliminare
de la cursuri pe perioadă de 4 zile cu
motivarea ulterioară a
absentelorpentru aceste zile, dacă
efectuează sarcina suplimentară
primită pentru aceste 4 zile de
eliminare - între 80 - 89 absențe =
media la purtare este 4 și eliminare de
la cursuri pe perioadă de 5 zile cu
motivarea ulterioară a absentelor
pentru aceste zile, dacă efectuează
sarcina suplimentară primită pentru
aceste 5 zile de eliminare - între 90 99 absențe = media la purtare este 3,
eliminare de la cursuri pe perioadă de
5 zile cu motivarea ulterioară a
absentelor pentru aceste zile, dacă
efectuează sarcina suplimentară
primită pentru aceste 5 zile de
eliminare și comunicare scrisă la Poliție
pentru a lua măsurile legale asupra
elevilor si tutorilor lor. - între 100 - 109
absențe = media la purtare este 2 și
eliminare de la cursuri pe perioadă de
3 zile cu motivarea ulterioară a
absentelor pentru aceste zile, dacă
efectuează sarcina suplimentară
primită pentru aceste 3 zile de
eliminare și comunicare scrisă la Politie
și Directia pentru protecția copilului
pentru a lua măsurile legale asupra
elevilor si tutorilor lor. - peste 110 =
media la purtare este 1.

absente nejustificate pe
semestru din totalul orelor de
studiu sau la 10% absente
nejustificate din numărul de
ore pe semestru la o disciplina
sau modul, va fi scăzută nota
la purtare cu câte un punct.

Art. 5

Activitatea în şcoală este coordonată şi
supravegheată zilnic de către director,
director adjunct, membrii consiliului de
administraţie, profesorul de serviciu pe
şcoală, pedagogii de serviciu şi de
către organele ajutătoare din rândul
elevilor (elevii de servicu pe şcoală,
responsabilul clasei).

ROFUIP Art. 198, alin. 2:
În unităţile
de învăţământ sunt interzise
măsurile
care pot limita accesul la
educaţie al
elevilor, cum ar fi, de
exemplu,
efectuarea de către aceştia a
serviciului pe şcoală,
interzicerea
participării la cursuri sau
sancţionarea
elevilor care nu poartă
uniforma unităţii
de învăţământ sau altele
asemenea.

Art. 50 alin. 2

În cazul în care vinovatul nu se
cunoaşte, răspunderea materială
devine colectivă, revenind întregii
clase.

SE Art. 17 alin. 1 Elevii nu
pot fi supuși unor sancțiuni
colective.

Unități de învățământ care nu ne-au furnizat ROF-ul:
LICEUL TEORETIC GĂTAIA
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC CARMEN SYLVA TIMIȘOARA
COLEGIUL ECONOMIC F.S. NITTI TIMIȘOARA
LICEUL TEORETIC PERIAM
LICEUL TEORETIC DOSITEI OBRADOVICI TIMIȘOARA
COLEGIUL TEHNIC VALERIU BRANIȘTE
COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN
LICEUL TEHNOLOGIC ROMULUS PARASCHIVOIU LOVRIN
LICEUL TEORETIC ALEXANDRU MOCIONI CIACOVA
LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL

LICEUL TEORETIC NIKOLAUS LENAU
LICEU BILED
LICEUL TEORETIC "SFINTII KIRIL SI METODII" COM.DUDESTII VECHI
COLEGIUL NATIONAL "CORIOLAN BREDICEANU" MUN.LUGOJ
LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" MUN.LUGOJ
COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA "CASA VERDE"
LICEUL TEORETIC MILLENIUM MUN.TIMISOARA
COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "ION VIDU" MUN.TIMISOARA
COLEGIUL TEHNIC "ION.I.C.BRATIANU" MUN.TIMISOARA
COLEGIUL TEHNIC DE VEST MUN.TIMISOARA
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL" MUN.TIMISOARA
LICEUL DE ARTE PLASTICE MUN.TIMISOARA
LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA" MUN.TIMISOARA
LICEUL TEORETIC "J.L.CALDERON" MUN.TIMISOARA
LICEUL TEORETIC SPECIAL IRIS MUN.TIMISOARA
LICEUL TEHNOLOGIC "TRAIAN GROZAVESCU" COM.NADRAG
LICEUL TEORETIC ORAS BUZIAS
LICEUL TEHNOLOGIC "SFANTUL NICOLAE" ORAS DETA
LICEUL TEORETIC "TRAIAN VUIA" ORAS FAGET
LICEUL TEHNOLOGIC ORAS JIMBOLIA
LICEUL TEHNOLOGIC "CRISTOFOR NAKO" ORAS SANNICOLAU MARE

LICEUL TEORETIC "IOAN JEBELEAN" ORAS SANNICOLAU MARE
LICEUL TEORETIC COM.PECIU NOU

