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ANEXA Nr. 7 
LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A LICEULUI TEORETIC 

„ONISIFOR GHIBU” CLUJ-NAPOCA 

privind 

 

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

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

regulamentele şcolare: 
 

Art. 1 

1) Distrugerea sau deteriorarea bunurilor din patrimoniul liceului, modificarea sau 

completarea documentelor şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev şi orice alte 

documente din aceeaşi categorie se sancționează cu mustrare scrisă însoțită de scăderea cu 6 

puncte a notei la purtare. – nu se dă 10 

2) Deteriorarea sub orice formă (inundații, înfundarea chiuvetelor și a toaletelor, 

aruncarea hârtiei igienice folosite/nefolosite pe jos, distrugerea/degradarea dozatoarelor de săpun 

sau a suporturilor de hârtie), cu intenție sau accidental, a spațiilor sanitare (toalete, zona 

chiuvetelor, cabine), folosirea de către elevi a spațiilor sanitare ca loc pentru fumat se sancționează 

cu mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte. 

3) Distrugerea bunurilor școlii se sancționează cu plata bunurilor deteriorate/ 

distruse de către vinovat.  

3.1. Se sancționează elevii vinovați de distrugere cu observație individuală sau 

cu mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare între 2 și 4 

puncte, în funcție de gravitatea faptei. 

3.2. În cazul în care vinovatul nu este identificat, fiecare elev al clasei plătește o 

cotă parte din contravaloarea bunului deteriorat/distrus, dacă prejudiciul este 

adus clasei. Pentru distrugerile în spațiile comune, vor plăti elevii care le 

folosesc. 

3.3. Scrisul/desenatul pe bănci, pereți, lambriuri sau pe dulapurile din clase se 

sancționează cu mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare cu 

2 puncte. 

4) Distrugerea bunurilor unor persoane se sancționează cu: 

1.1. observație individuală și plata daunelor, la prima abatere; 



1.2.cu mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare cu 2 puncte, dacă 

acțiunea de distrugere se repetă. nu se dă 10 

5) 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. 

 

Art. 2 

1) 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 cu mustrare scrisă însoțită de scăderea cu 5  puncte a notei la purtare; 

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

pornografic în incinta unităţilor de învăţământ se sancționează cu mustrare scrisă însoțită de 

scăderea cu 5 puncte a notei la purtare; nu se dă 10 

 

Art. 3 

1) Introducerea în perimetrul unităţii de învăţământ a oricăror tipuri de arme sau a 

altor 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 se sancționează cu mustrare scrisă 

însoțită de scăderea cu 6 puncte a notei la purtare. 

Art. 4 

Blocarea căilor de acces în spaţiile de învăţământ se sancționează cu mustrare scrisă 

însoțită de  scăderea cu 2 puncte a notei la purtare; 

Art. 5 

1) Deţinerea, în perimetrul școlii, de droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe 

interzise, ţigări, țigări electronice, substanţe etnobotanice şi participarea la jocurile de noroc se 

sancționează cu mustrare scrisă însoțită de scăderea cu 6 puncte a notei la purtare; nu se dă 

10  

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

se sancționează astfel:  

2.1. pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a se sancționează cu mustrare scrisă 

însoțită de scăderea notei la purtare cu opt puncte; nu se dă 10 

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

scăderea notei la purtare cu șase puncte; nu se dă 10 

 

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

3.1.La prima abatere, elevii sunt sancționați cu observație individuală, la prima 

abatere;  

3.2.La a doua – mustrare scrisă minus 1 punct la purtare 



Art. 6 

1) 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: 

1.1.La prima abatere a elevului se aplică observația individuală.  

1.2. 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). 

2) 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: 

2.1. 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 nu se dă 10 

 

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

școlii, grupuri sanitare etc.) se sancționează cu mustrarea scrisă însoțită de 

scăderea cu 2 puncte a notei la purtare. nu se dă 10 

 

2.3. Filmarea urmată de distribuirea 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. nu se dă 10 

Art. 7 

1) Comportamentele jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, 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 observație individuală, dacă 

elevul se află la prima abatere de acest fel. 

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 (injurii, jigniri, obscenități) față de profesori și personalul școlii 

se sancționează cu mustrare scrisă însoțită de scăderea cu 6 puncte a notei la purtare (fără 

observație individuală prealabilă). nu se dă 10 

 

3) Comportamentele indecente și  jignitoare între  elevi: 

3.1. la prima abatere, se aplică observația individuală;  

3.2. la o nouă abatere, se aplică mustrarea scrisă, însoțită de scăderea notei la 

purtare cu până la 3 puncte, în funcție de gravitatea faptei.  

4) Comportamentele indecente și  jignitoare față de cadre didactice și personalul școlii 

se sancționează cu mustrare scrisă însoțită de scăderea până la 4 puncte a notei la purtare, în 

funcție de gravitatea faptei. nu se dă 10 



 

5) Comportamentele de intimidare, de discriminare (religioasă, etnică, identitară, 

politică, socială etc.), amenințările repetate, șantajul, înșelăciunea se sancționează cu mustrare 

scrisă însoțită de scăderea cu 4 puncte a notei la purtare.  

6) Violența fizică se sancționează după cum urmează: 

6.1. Violența fizică ușoară cauzatoare de vătămări corporale ușoare se 

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

purtare nu se dă 10 

6.2. Violența fizică gravă cu vătămare corporală gravă se sancționează cu 

mustrare scrisă însoțită de scăderea cu 6 puncte a notei la purtare, în funcție 

de gravitatea faptei. nu se dă 10 

7) Provocarea și instigarea la acte de violenţă, în unitatea de învăţământ şi în afara ei, 

se sancționează cu mustrare scrisă însoțită de scăderea cu 3 puncte a notei la purtare; 

8) Provocarea și instigarea  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. Elevul/ elevii urmează un program de consiliere psihologică timp de șase luni. 

9) În cazurile de violență fizică și verbală, 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. 

 

Art. 8 

1) Părăsirea, de către elevii din învățământul obligatoriu, a perimetrului unităţii de învăţământ 

în timpul programului şcolar, fără aprobare sau bilet de voie, se sancționează cu observație 

individuală, iar absențele de la orele respective sunt considerate nemotivate.  

2) Pentru a părăsi incinta școlii înainte de terminarea programului școlar, din motive personale 

sau familiale, este necesară îndeplinirea de către elevi/părinți a următoarelor condiții: 

a. Elevul își informează un părinte privind intenția de a pleca de la școală înainte de 

terminarea orelor din ziua respectivă, solicitându-i acordul; 

b. Părintele transmite către diriginte acordul, sub forma unui mesaj scris de confirmare 

prin SMS; mesajul se păstrează de către diriginte, spre a fi prezentat la solicitarea 

directorului; 

c. Părintele sau elevul completează biletul de ieșire din școală, pe formularul standard 

aprobat; 

d. Biletul de ieșire este semnat de către director sau unul dintre directorii adjuncți, 

după ce se solicită telefonic confirmarea din partea părintelui; 

e. Biletul este verificat de portar (să aibă semnătura direcțiunii) și păstrat la dosarul 

de la poartă. 

3) Pentru a părăsi incinta școlii înainte de terminarea programului școlar, în situația în care 

un elev se simte rău, este necesară îndeplinirea de către elevi/părinți a următoarelor condiții: 

a. Elevul primește motivare scrisă de la medicul cabinetului școlar, cu recomandarea 

de a merge acasă; 



b. Poate părăsi incinta școlii însoțit de un părinte, care îl preia de la cabinetul medical; 

i. În cazul în care părintele nu poate prelua copilul bolnav, trimite SMS 

personalului medical/dirigintelui, dându-și astfel acordul ca elevul să plece 

neînsoțit și asumându-și răspunderea pentru părăsirea incintei de către acesta; 

ii. mesajul se păstrează de către personalul medical/diriginte, spre a fi prezentat la 

solicitarea directorului; 

iii. motivarea medicală este arătată la poartă, fiind ulterior înmânată dirigintelui de 

către elev/părinte, pentru motivarea absențelor. 

 

Art. 9 

1) Lansarea de alarme false (indiferent de natura lor) se sancționează cu mustrare 

scrisă însoțită de scăderea notei la purtare cu 1 punct. 

2) Lansarea de anunţuri false, în timpul programului de școală, către serviciile de 

urgenţă se sancționează cu mustrare scrisă însoțită de scăderea cu 4 puncte a notei la purtare; 

Art. 10 

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

sancționează cu mutarea disciplinară într-o clasă paralelă și scăderea cu 5 puncte a notei la 

purtare. nu se dă 10 

 

Art. 11 

1) Nerespectarea reglementării cu privire la codul vestimentar decent şi adecvat şi 

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

deciziile liceului, se sancționeză progresiv, astfel: 

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

decentă două 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;  

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

și adecvată,  între 3 și 5 zile; 

1.3. 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 

consecutive sau dacă refuză explicit să se conformeze; 

1.4. dacă se constată încălcarea acestei prevederi mai mult de cinci zile, elevul este 

dus la direcțiune. 

 

2) Codul vestimentar decent și asociat însemnelor instituției include: 

− La clasele Pregătitoare – IV: 

o fetele: cămașă albă sau bleumarin și un sarafan cu sigla școlii; 

o  băieții: cămașă albă sau bleumarin și o vestă cu sigla școlii; 

−  La clasele V-VIII: cămașă sau tricou polo de culoare albă sau bleumarin; 



− nu mai mult de un cercel în fiecare ureche la fete (nu se admit cercei la băieţi), fără 

cercei în/ pe nas/ bărbie/ spâncene, buze, limbă;  

− părul nevopsit (pentru elevii de liceu se poate admite părul vopsit într-o culoare 

apropiată de cea naturală); 

− la fete, părul lung este strâns în timpul orelor;  

− pantaloni lungi, fără tăieturi, lanţuri sau cordoane care să atârne; 

− machiaj discret; 

− fără brăţări, lanţuri, coliere cu simboluri obscene sau interzise prin lege. 

 

3) Codul vestimentar sau lipsa elementelor de identificare nu pot reprezenta un motiv 

pentru refuzarea accesului vreunui elev în perimetrul şcolii. 

 

Art. 12 

Invitarea/facilitarea intrării în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii 

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

între 2 și 4 puncte. 

 

Art. 13 

1) Utilizarea liftului de către elevi, cu excepția persoanelor cu dizabilități și a 

persoanelor însoțitoare (după caz), se sancționează cu observație individuală. 

2) Blocarea intenționată a liftului și/sau a altor colegi în lift se sancționează cu 

mustrare scrisă, însoțită de scăderea mediei la purtare cu 1 punct. 

Art. 14 

1) Utilizarea de către elevi a toaletelor destinate exclusiv persoanelor cu dizabilități, 

marcate prin simboluri specifice, se sancționează cu observație individuală. 

2) Utilizarea repetată a toaletelor destinate exclusiv persoanelor cu dizabilități, 

marcate prin simboluri specifice, precum și a liftului se sancționează cu mustrare scrisă însoțită 

de scăderea notei la purtare cu 2 puncte. 

Art. 15 

Abaterile survenite în timpul activităților desfășurate cu ajutorul tehnologiei și al 

internetului se sancționează conform regulamentelor școlare în vigoare. 

1) Participarea elevilor la activitățile desfășurate cu ajutorul tehnologiei și al 

internetului, stabilite de cadrele didactice/ profesorii pentru învățământul primar 

și de către conducerea unității de învățământ este obligatorie.  

i. În cazul în care conectarea se face fără camera web și/sau fără sonor ori 

elevul nu răspunde la apel/ la strigarea catalogului, acesta este considerat 

absent și se consemnează absența în catalog, cu excepția situațiilor 

justificate.  

ii. Elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal participă la activitățile 

online în mod individual, fără a fi ajutați de părinți/ bunici/ rude/ frați mai 



mari etc. în formularea răspunsurilor orale solicitate de profesori, în 

rezolvarea sarcinilor de lucru, a exercițiilor și a problemelor ori în realizarea 

proiectelor. Activitățile, răspunsurile, proiectele, temele etc. elevului 

realizate cu implicarea altor persoane sunt sancționate cu nota 1(unu), 

respectiv calificativul insuficient, intrând sub incidența fraudei prin copiere 

și a tentativei de fraudă, conform regulamentelor în vigoare. 

iii. Notele/ calificativele primite de elevi pentru evaluarea orală sincronă nu se 

contestă. 

iv. Elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal rezolvă și transmit 

sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de cadrele didactice, în 

vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul tehnologiei și al 

internetului. Nerespectarea termenelor stabilite și/sau a modalităților de 

transmitere a temelor, a portofoliilor, a referatelor, a proiectelor, a fișelor cu 

exerciții și probleme rezolvate etc. solicitate de cadrele didactice atrage 

după sine considerarea acestora ca neefectuate sau nepredate, fiind notate 

în funcție de sistemul de evaluare al fiecărui profesor.  

v. Elevii care învață exclusiv prin intermediul tehnologiei și al internetului 

participă fizic la evaluările scrise (lucrări de control, teste etc.) desfășurate 

față în față, la solicitarea profesorului și cu acordul părintelui/ tutorelui 

legal.  

vi. Tezele sunt obligatorii pentru toți elevii care învață exclusiv prin 

intermediul tehnologiei și al internetului.  

vii. Mediile elevilor care învață exclusiv prin intermediul tehnologiei și al 

internetului se încheie în aceleași condiții ca și cele ale celorlalți elevi, cu 

respectarea regulamentelor în vigoare. 

viii. În derularea activităților online sincrone sau asincrone, elevii au o conduită 

adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente prin care să se 

asigure un climat propice mediului de învățare. La prima abatere, elevul este 

avertizat verbal, iar ulterior este sancționat cu mustrare scrisă și scăderea 

notei la purtare cu cel puțin câte 1 punct pentru fiecare comportament 

inadecvat. Sunt considerate abateri și se sancționează cu diminuarea mediei 

la purtare următoarele comportamente: 

1. autentificarea pe platformă folosind contul și codul/ parola 

altor colegi – 1 punct; 

2. invitarea persoanelor străine la orele desfășurate online pe 

platformă, urmată de perturbarea orei de curs – 2 puncte; 

3. inițierea și organizarea întâlnirilor online între elevi, prin 

accesarea platformei, fără participarea profesorilor – 1 

punct; 



4. aprecierile jignitoare verbale sau scrise la adresa 

materialelor realizate și postate de colegi – 1 punct; 

5. deranjarea lecțiilor prin zgomote repetate, comentarii scrise 

pe chat/ verbale, întreruperi, postări personale sau discuții cu 

alte persoane și care nu au legătură cu orele derulate – 1 

punct; 

6. blocarea audio-video intenționată a celorlalți participanți – 2 

puncte; 

7. deconectarea repetată de pe platformă fără acordul 

profesorului sau înainte de finalizarea lecției – 1 punct; 

8. preocupările care nu sunt legate de lecție (joacă, accesarea 

rețelelor de socializare, conversațiile telefonice, urmărirea 

programelor TV etc.) – 1 punct; 

9. violența verbală – 1 punct. 

2) Activitățile școlare desfășurate în cadrul Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”, cu ajutorul 

tehnologiei și al internetului respectă reglementările naționale și europene privind 

protecția datelor cu caracter personal și legislația privind drepturile de proprietate 

intelectuală. 

i. fotografierea, înregistrarea, difuzarea, stocarea sau distribuirea de 

imagini, înregistrări audio sau clipuri video din timpul cursurilor online 

sau offline, cu ajutorul softurilor școlare sau al altor dispozitive de 

înregistrat (casetofon, reportofon, cameră video, webcam etc.), cu 

excepția cazului în care există acordul scris prealabil al profesorului, se 

sancționează cu mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu 3 puncte. 

ii. realizarea de print-screen-uri (capturi de ecran și alte fișiere de tip jpg, 

bmp, png, gif, tiff, raw etc.), de înregistrări audio (fișiere de tip wav, 

mp3, aac, ogg, pcm etc.) sau de clipuri video (fișiere de tip mp4, avi, 

m4v, mov, flv, mkv, wmv etc.) ale cursurilor online pe una dintre 

platformele educaționale (Google Classroom, Google Meet, Microsoft 

Teams, Zoom, Cisco etc.) utilizate de profesori în cadrul activităților 

școlare din orar, cu excepția cazului în care există acordul scris prealabil 

al profesorilor, se sancționează cu mustrare scrisă și scăderea notei la 

purtare cu până la 3 puncte. 

iii. distribuirea de materialele didactice puse la dispoziție de către profesori 

în afara instituției de învățământ, fără a avea acordul instituțional și/sau 

al autorilor, se sancționează cu mustrare scrisă și scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte. 

iv. distribuirea către publicul larg, online sau offline, fără consimțământul 

profesorilor și al unității de învățământ, a datelor cu caracter personal 

ale cadrelor didactice, respectiv nume și prenume, număr de telefon, 



adresă de e-mail, materiale foto-video sau orice alte informații sau 

materiale susceptibile de a prejudicia interesele acestora se sancționează 

cu mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu 4 puncte. 

v. crearea unei baze de date cuprinzând informații personale (de exemplu: 

nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, materiale foto-

video sau orice alte informații sau materiale de tipul datelor de 

identificare pe rețelele de socializare) se sancționează cu mustrare scrisă 

și scăderea notei la purtare cu 4 puncte. 

vi. înregistrarea fără drept, urmată de postarea înregistrării în mediul 

online, integrală sau parțială, a imaginii / a vocii elevilor în timpul 

lecțiilor online se sancționează cu mustrare scrisă și scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte. 

vii. înregistrarea fără drept, însoțită de distribuirea publică, precum și de 

comentarii jignitoare sau prelucrarea audio-video a înregistrării, cu 

scopul de a denigra persoanele (cadre didactice sau elevi) care apar în 

înregistrarea respectivă, se sancționează cu mustrare scrisă și scăderea 

notei la purtare cu 5 puncte. 

viii. divulgarea contului de platformă și a parolei către persoane străine care 

se conectează la activitățile online spre a le perturba sub orice formă se 

sancționează cu mustrare scrisă și scăderea notei la purtate cu 4 puncte. 

3)  Elevii care învață față în față beneficiază de ajutorul tehnologiei și al internetului, 

precum și de echipamentele puse la dispoziție de către instituție, în fiecare sală de clasă 

numai prin intermediul profesorilor. 

i. în timpul activităților didactice din sala de clasă, elevii pot folosi, doar cu 

acordul profesorului, propriile echipamente (telefoane, tablete, laptopuri 

etc.) și propria conexiune la internet, evitând astfel supraîncărcarea 

traficului. Conectarea fără drept la rețeaua de internet a școlii se 

sancționează cu mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu 2 puncte. 

ii. utilizarea fără drept de către elevi a echipamentelor IT (laptop, 

videoproiector, tabla smart) din sala de clasă, modificarea interfeței 

laptopului, schimbarea softurilor, a setărilor audio-video și a senzorilor,  

accesarea rețelelor de socializare, a canalelor Youtube, Netflix, a 

programelor TV sau a posturilor de radio etc. în timpul orelor sau în pauze 

se sancționează cu mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu 3 puncte.  

 


