
 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 7 

LA REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A LICEULUI TEORETIC 

”ONISIFOR GHIBU” CLUJ NAPOCA 

PRIVIND 

 

Sancțiunile aplicate elevilor din Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”, care 

săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv 

regulamentele şcolare: 

 

a) Distrugerea, modificarea sau completarea documentele şcolare, precum cataloage, foi 

matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau deteriorarea 

bunurilor din patrimoniul liceuluise sancționează cumustrare scrisă însoțită de scăderea cu 

6 puncte a notei la purtare. 

b) Introducerea şi  difuzarea, în Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, de  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 se 

sancționează cumustrare scrisă însoțită de scăderea cu 5  puncte a notei la purtare; 

c) Blocarea căilor de acces în spaţiile de învăţământ se sancționeazăcu mustrare scrisă însoțită 

de  scăderea cu 2 puncte a notei la purtare; 

d) Deţinerea sau consumul de droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, 

substanţe etnobotanice şi participarea la jocurile de norocse sancționeazăcu mustrare scrisă 

însoțită de scăderea cu 6 puncte a notei la purtare; 

e) Introducerea în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau alteleasemenea, spray-uri lacrimogene, 

paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunealor, pot afecta integritatea fizică şi psihică 

a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământse sancționeazăcu mustrare scrisă însoțită 

de scăderea cu 6 puncte a notei la purtare. 

f) Difuzarea de materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic 

în incinta unităţilor de învăţământse sancționeazăcu mustrare scrisă însoțită de scăderea cu 

5 puncte a notei la purtare; 

g) Utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, cu excepția situațiilor în care acestea 

sunt folosite cu acordul cadrului didactic în scop didactic, se sancționează astfel: 

1 La prima abatere a elevului se aplică observația individuală 
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2 La o nouă abatere se aplică mustrarea scrisă însoțită de scăderea cu 1 punct a 

notei la purtare (scăderea notei la purtare cu un punct se aplică pentru fiecare abatere 

ulterioară în parte) 

h) Filmarea cu telefoanele mobile sau cu orice alte mijloace în perimetrul școlii, în timpul orelor 

de curs, în pauze și după terminarea programului se sancționează astfel: 

1. Filmarea cadrelor didactice și a personalului școlii (în săli de clasă, coridoare, săli de 

sport, vestiare, curtea școlii, etc) se sancționează cu mustrarea scrisă însoțită de 

scăderea cu 6 puncte a notei la purtare 

2. Filmarea elevilor (în săli de clasă, coridoare, săli de sport, vestiare, curtea școlii, 

grupuri sanitare etc) sancționează cu mustrarea scrisă însoțită de scăderea cu 2 puncte 

a notei la purtare. 

3. Filmarea urmată de postarea pe rețelele de socializare fără acordul școlii sau a celor 

implicați a materialelor obținute se sancționează cu mustrarea scrisă însoțită de 

scăderea cu 6 puncte a notei la purtare. 

i) Lansarea de anunţuri false către serviciile de urgenţă se sancționează cu mustrare scrisă 

însoțită de scăderea cu 4puncte a notei la purtare; 

j) Comportamentele jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi violenţa în limbaj şi 

în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ se sancționează 

astfel: 

1.1 Violența în limbaj între elevi se pedepsește cu muncă în folosul școlii- tipul de 

muncă realizată se stabilește de către  învățător/profesordiriginte.Activitățile se vor 

realiza în afara orelor de curs sub stricta supraveghere a profesorului 

diriginte/învățătorului. 

1.2.Violența în limbaj între elevi, în formă repetată, se pedepsește cu mustrare scrisă 

însoțită de scăderea cu 1 punct a notei la purtare. 

2. Violența în limbaj față de profesori și personalul școlii se sancționeazăcu mustrare 

scrisă însoțită de scăderea cu 6 puncte a notei la purtare (fără observație 

individuală). 

3.1. Comportamentele indecente și  jignitoare între  elevi : 

3.1.1 la prima abatere se aplică observația individuală și muncăvoluntară în 

folosul școlii. 

3.1.2. la o nouă abatere se aplică mutarea disciplinară într-o clasă paralelă. 

3.2. Comportamentele indecente și  jignitoare față de cadre didactice și personalul școlii 

se sancționeazăcu mustrare scrisă însoțită de scăderea până la 4 puncte a notei la 

purtare, în funcție de gravitatea faptei. 

4. Comportamente de intimidare și de discriminare, amenințări repetate, șantaj, 

înșelăciune se sancționeazăcu mustrare scrisă însoțită de scăderea cu 4 puncte a notei 

la purtare.  

5. Violența fizică 



5.1. Violența fizică ușoară cauzatoare de vătămări corporale ușoare se 

sancționeazăcu mustrare scrisă însoțită de  scăderea cu 2puncte a notei la 

purtare 

5.2. Violența fizică gravă cu vătămare corporală gravă se sancționeazăcu 

mustrare scrisă însoțită de scăderea cu 6 puncte a notei la purtare, iar pentru 

elevii claselor XI-a și a XII-a, sancțiunea poate fi însoțită de exmatriculare.  

k) Lansarea de alarme false (indiferent de natura lor) se sancționează cu mutare disciplinară 

într-o clasă paralelăpentru trei zile (excepție face litera i) 

l) Incendierea și tentativa de incendiere precum și folosirea de arme albe sau de foc se 

sancționeazămutare disciplinară într-o clasă paralelăși scăderea cu 5 puncte a notei la 

purtare. 

m) Însușirea bunurilor  găsite precum și furtul și tentativa de furt se sancționează cu mustrare 

scrisă însoțită de scăderea notei la purtare între 3 și 5 puncte, în funcție de gravitatea 

faptei. 

n) 1. Provocarea, instigarea  şi participarea la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în 

afara ei  se sancționează cu mustrare scrisă însoțită de scăderea cu 3puncte a notei la 

purtare; 

2. Provocarea, instigarea  şi participarea la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în 

afara ei în formă repetată se sancționează cu mustrare scrisă însoțită de scăderea cu 6 

puncte a notei la purtare 

o) Părăsirea perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, fără aprobare se 

sancționează direct cu scaderea notei la purtare cu un punct, iar absențele de la orele 

respective sunt considerate absențe nemotivate. 

p) 1. Distrugerea bunurilor unor persoane se sancționează cu plata stricăciunii și cu observația 

individuală.  

2. Dacă acțiunea de distrugere se repetă, elevul va fi sancționat cu mustrare scrisă însoțită 

de scăderea notei la purtare cu 2 puncte. 

q) 1. Distrugerea bunurilor școlii se sancționează cu plata bunurilor deteriorate/distruse de 

către vinovat.  

2. Se sancționează elevii vinovați cu observație individuală sau cu mustrare scrisă 

însoțită de scăderea notei la purtare cu 2 puncte, în funcție de gravitatea faptei. 

3.În cazul în care acesta nu este identificat, fiecare elev al clasei plătește cotă parte 

contravaloarea bunuluideteriorat/distrus, dacă prejudiciul este adus clasei. Pentru distrugerile 

în spațiile comune vor plăti elevii care le folosesc. 

4.Scrisul/desenatul pe bănci sau pe dulapurile din clase se sancționează cu mustrare scrisă 

însoțită de scăderea notei la purtare cu 2 puncte. 

r)Consumul de alcool, de stupefiante sau alte substanțe interzise, traficul cu acestea se 

sancționează astfel:  

1. pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a cu exmatriculare, fără drept de reînscriere în 

această unitate; 



2. pentru elevii celorlalte clase se sancționează cu mustrare scrisă însoțită de scăderea 

notei la purtare cu șase puncte; 

s) Nerespectarea reglementării cu privire la ţinuta vestimentară decentă şi adecvată şi 

purtarea elementelor de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare și cu 

regulamentele şi deciziile liceului, se sancționeză progresiv, astfel: 

1. observație individuală dacă se constată că elevul a venit fără a avea o ținută 

decentădouă zile; elevii claselor pregătitoare –a II-a pot veni fără ținuta caracteristică 

Liceului Teoretic ”Onisifor Ghibu” în zilele în care au educație fizică și sport;  

2. mustrare scrisă dacă se constată că elevul a venit fără a avea o ținută decentă și 

adecvată între 3 și 5 zile; 

3. mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare cu 1 punct dacă se constată că 

elevul a venit fără a avea o ținută decentă și adecvată mai mult de 5 zile; 

4. dacă se constată încălcarea acestei prevederi mai mult de cinci zile, elevul este dus la 

direcțiune. 

t) utilizarea unui limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar se sancționează la fel ca la 

punctul j din prezenta anexă; 

u) Invitarea/ facilitare intrării în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conduceriişcolii şi 

al diriginţilor se sancționează cu mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare 

cu 4 puncte. 

v) Fumatul în perimetrul unității de învățământ se sancționează astfel: 

1. La prima abatere, elevii sunt sancționați cu muncă în folosul comunității; 

2. La a doua abatere, elevii vor fi sancționați cu mustrare scrisă însoțită de scăderea 

notei la purtare cu 4 puncte. 

OBSERVAȚIE 

În cazurile de violență fizică și verbal, de provocare, instigare și participare la acte de 

violență, se recomandă și se asigură măsuri de asistență, inclusiv consiliere cu acordul 

părinților, atât victimei, cât și celui care a comis fapta. 

 


