CODUL DE CONDUITĂ AL ELEVULUI
Art.29. Dobândirea calităţii de elev a Colegiului comercial „Carol I” se face în conformitate cu
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, art 91, 92 .
Art.30. Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, care
este înscrisă în unitatea de învăţământ şi participă la activităţile organizate de aceasta, are calitatea de
elev.
Art.31.(1) În ciclul inferior al liceului şi în şcoala de arte şi meserii (clasele a IX-a – a X-a), în
învăţământul secundar superior (ciclul superior al liceului), în anul de completare şi în învăţământul
postliceal, înscrierea elevilor se face, pe baza regulamentului de admitere sau a criteriilor generale
elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în limita numărului de locuri din planul de şcolarizare.
Înscrierea în ciclul superior al liceului, cursuri de zi, se poate face în primi doi ani de la absolvirea
ciclului inferior al liceului/ anului de completare, dacă la data începerii anului şcolar elevul nu a depăşit
vârsta de 18 ani.
(2) Admiterea la clasele cu profil bilingv sau intensiv din cadrul Colegiului Comercial „Carol
I” se face in urma promovarii testelor nationale si a testului de limba moderna organizat de ISJ
Constanta in centrele stabilite de acesta.
(3) Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu, dacă nu există prevederi
specifice de admitere în anul respectiv.
(4) Elevii repetenţi, retraşi sau exmatriculaţi cu drept de reînscriere, din învăţământul de zi, se
pot reînmatricula, la cerere, la acelaşi nivel, ciclu de învăţământ şi, după caz, rută de
profesionalizare, la învăţământul de zi, în următorii doi ani consecutivi, redobândind calitatea
de elev. Înscrierea acestora la alte forme de învăţământ, se poate face şi după mai mult de doi
ani. Elevii de la celelalte forme de învăţământ, repetenţi, retraşi sau exmatriculaţi cu drept de
reînscriere, se pot reînmatricula, la cerere, la orice formă de învăţământ, cu excepţia celui de zi.
Reînmatricularea acestora se poate face şi după mai mult de doi ani şcolari.

Exercitarea calităţii de elev
Art.32. (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate
activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.
(2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor, care
consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.. Elevii care nu se afla in clasa la intrarea
profesorului sunt considerati absenti la ora respectiva.
(3) Elevii din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă sau la distanţă,
sunt obligaţi să se prezinte la fiecare sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ.
Art.33. (1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de
forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.
(2) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:

a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi avizată de
medicul şcolar ;
b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost
internat în spital, avizat(ă) de medicul şcolar ;
c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de învăţământ
şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele clasei, pentru situatii familiale deosebite, fara a
depasi 5 zile pe semestru.
(3) Motivarea absenţelor se face de către diriginte, în ziua prezentării actelor justificative.
(4) În cazul elevilor minori, părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta, personal,
dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor.
(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7
zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către diriginte pe tot parcursul anului
şcolar.
(6) Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele
medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 5 din prezentul articol atrage, de regulă,
declararea absenţelor ca nemotivate.

Pentru a fi considerate valabile adeverinţele medicale trebuie să conţină în mod vizibil
numele şi parafa medicului, numele cabinetului medical sau al spitalului, diagnosticul. Chiar în
situaţiile mai sus prezentate motivarea absenţelor se face după consultarea părinţilor. În cazul în
care se constată falsuri, actele prezentate sunt considerate nule iar elevul în cauză este sancţionat
cu scăderea notei la purtare cu 1 punct.
Art.34. Elevii din învăţământul obligatoriu cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cronice grave,
pot fi scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de îndrumarea unităţii de învăţământ. Scutirea se
acordă, la cerere, de director, pe baza actelor medicale doveditoare şi a recomandării exprese a
compartimentului de igienă şcolară din cadrul direcţiei de sănătate publică a judeţului.
Elevii şi elevele aflaţi în situaţii speciale (căsătorie, naşterea unui copil, persoane existente în
îngrijirea elevului, detenţie etc.) vor fi sprijiniţi să finalizeze ciclul de învăţământ.
Art.35. În cazuri bine motivate elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic
să asiste la oră, acesta putând motiva absenta pana la sfârşitul orei.
Art.36. (1) Părăsirea spaţiilor de învăţământ(sală, laborator, şcoală) în timpul orelor de
curs se face numai în cazuri de forţă majoră cu aprobarea cadrului didactic respectiv sau a
profesorului – diriginte.

(2) Se interzice cadrelor didactice eliminarea elevilor de la orele de curs. Elevii care perturba
orele de curs vor fi pusi in discutia Consiliului Profesorilor clasei pentru a fi sanctionati.

ean na Art.37. Pentru elevii sportivi de performan ţă, care particip ă la ac ţiuni la nivel jude ţ
ţional, interna ţional, organizate în timpul semestrelor şcolare, directorul liceului poate aproba

motivarea absenţelor, pân ă la 30 de zile, anual, cu condi ţia îndeplinirii de ace ştia a obliga ţiilor
şcolare
.
Art.38. (1) Elevii calificaţi la faza judeţeană şi naţională ale olimpiadelor şcolare, în
vederea pregătirii intensive, pot fi scutiţi de frecvenţă cu acordul profesorilor clasei şi al direcţiunii în
conformitate cu un program aprobat de direcţiune. Aceştia au însă obligaţia de a recupera individual
materia pierdută.
(2) Elevii de la articolele anterioare nu vor fi examinati scris sau oral in prima saptamana de la
revenirea la cursuri.

Drepturile elevilor
Art.39. (1) Elevii din învăţământul de stat şi particular se bucură de toate drepturile constituţionale.
Elevii din învăţământul de stat şi particular acreditat se bucură de egalitate în toate drepturile conferite
de calitatea de elev prevazute in „Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat” (art. 97 – 107).
(2) Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau
personalitatea elevilor.
(3) Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi
rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a
motiva/justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. În situaţia în care argumentele nu sunt
considerate satisfăcătoare, elevul/reprezentantul său legal se pot adresa directorului unităţii şcolare, care,
pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de specialitate, care nu predau la clasa respectivă.
Art.40. (1) Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit.
(2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii,
acordate de bănci, în condiţiile legii. Statul îi sprijină material, cu precădere pe elevii care obţin
performanţe, rezultate foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi
pe cei cu situaţie materială precară.
Art.41. Pentru a stabili bursele sociale, de studiu şi de merit Comisia de burse va afişa la avizierul
elevilor şi în cancelarie condiţiile care trebuiesc îndeplinite şi actele necesare, până la începerea
anului şcolar sau în termen de 2 săptămâni de la eventuala Hotărâre de Guvern care reglementează
acest lucru.
Diriginţii vor comunica aceste condiţii la clase şi vor întocmi totodată o fişă statistică
privind situaţia socio-economică a familiilor elevilor. Fişa statistică va fi stabilită de Comisia pentru
burse . În fişă vor fi nominalizaţi şi elevii îndreptăţiţi să primească burse sociale sau ajutor financiar,
din surse extrabugetare, burse de studiu şi de merit specificând şi motivele. O copie a fişei va fi depusă
la Comisia de burse în termen de 2 săptămâni de la afişarea condiţiilor de bursă.
Elevii care îndeplinesc condiţiile de bursă vor depune cerere însoţită de actele
corespunzătoare la secretariat (unde vor fi înregistrate individual) în termen de 2 săptămâni de la
afişarea condiţiilor de bursă. Cererea şi actele vor fi verificate şi vizate de diriginte.

Art.42. Comisia de burse va analiza cererile şi va înainta propuneri de bursă la I.S.J. în
termen de 2 săptămâni. În acelaşi termen va fi înaintată lista elevilor propuşi pentru ajutoare
financiare extrabugetare la Consiliul de Administraţie şi Comitetul de părinţi. Cererile nedepuse în
termen sau neînsoţite de acte justificative nu vor fi luate în considerare de Comisia de burse.
Art.43. (1) Conducerile unităţilor de învăţământ sunt obligate să pună, gratuit, la dispoziţia elevilor,
bazele materiale şi bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora.
Art.44. În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. De
asemenea, ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse, la spectacole, muzee, manifestări cultural-sportive şi
la transportul în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.
Art.45. Elevii din învăţământul de stat şi particular au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii
şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi
pentru atitudine civică exemplară.
Pentru premierea elevilor din surse extrabugetare/comitet părinţi criteriile şi modalităţile
vor fi stabilite de organismul care acordă premierea, la recomandarea Consiliului de Administraţie.
Pentru medii egale se acordă acelaşi premiu.
Premiul de onoare al şcolii „Carol I” se acordă absolventului clasei a XII-a cu cea mai
mare medie calculată pe anii de liceu cu condiţia să fie mai mare de 9.50 şi având media 10 la purtare
în toţi anii.Elevii cu merite deosebite la invatatura si disciplina vor fi evidentiati si in cadrul careului
scolar de catre diriginte, profesorii clasei sau de catre director.
Art.46. Elevii din învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare. Beneficiază de aceeaşi
gratuitate şi elevii din învăţământul secundar superior ai căror părinţi au un venit lunar, pe membru de
familie, egal sau mai mic decât salariul minim brut pe economie.
Art.47. (1) În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular, se constituie consiliul elevilor, format
din liderii elevilor de la fiecare clasă.
(2) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea
unităţii de învăţământ şi care este anexă a regulamentului intern.
(3) Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentanţii, elevi din clasele a IX-a – a XII-a/ a
XIII-a sau din învăţământul postliceal, pentru a participa la şedinţele Consiliului de administraţie al
unităţii de învăţământ.
Art.48. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ,
precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi în cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement,
în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare, în cluburile şi în asociaţiile sportive, cu
respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.
Art.49. (1) Elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi particular le este garantată, conform legii,
libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se
organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ.
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(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în
unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului.
Aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise,
oficiale privind asigurarea, de către organizatori, a securităţii persoanelor şi a bunurilor.
(4) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ de stat
şi particular contravine principiilor susmenţionate, directorul unităţii de învăţământ poate
suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi.
Art.50. (1) În unităţile de învăţământ de stat şi particular, conform legii, libertatea elevilor de a redacta
şi difuza reviste/ publicaţii şcolare proprii, este garantată.
(2) În cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională,
ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile
prezentului regulament şi ale regulamentului de ordine interioară al unităţii de învăţământ,
directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora.
Art.51. Elevii din învăţământul de stat şi particular, cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale,
pot promova 2 ani într-un an şcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării.

Îndatoririle elevilor
Art.52. Elevii din învăţământul de stat şi particular au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti
la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.
Art.53. (1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat atât în unitatea de învăţământ, cât şi în
afara ei.
(2) Incepand cu data de 17.09.2007, elevii au obligatia de a purta in incinta Colegiului Comercial „Carol
I” urmatoarele insemne scolare: camasa albastra, cravata de culoare gri inscriptionata cu sigla liceului si
pantalon/ fusta bleumarin (bluejeans) (fusta trebuie sa respecte modelul clasic si sa aiba o lungime
medie).
Elevii care se vor prezenta fara aceasta tinuta nu vor avea acces in scoala. Profesorii au obligatia de a
identifica in cadrul orelor de curs elevii fara uniforma si de a instiinta dirigintele. La doua sesizari din
partea profesorilor, dirigintele va convoca parintii la scoala si va proceda la scaderea notei la purtare cu
un punct. Daca dupa sanctiunea aplicata elevul se prezinta in continuare fara uniforma, dirigintele va
sesiza comisia de disciplina.
(3) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:
a) legile statului;
b) regulamentul de organizare şi funcţionare al unitatilor de învăţământ preuniversitar şi a
regulamentului intern;

c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
d) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
e) normele de protecţie civilă;
f) normele de protecţie a mediului.
Art.54. Este interzis elevilor:
a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ: calculatoare, componente si
periferice( imprimante, scanner, etc. ), prize, cabluri de legatura intre calculatoare, switches, prize de
retea electrica, mobilier, dispozitive si materiale aflate in dotarea salilor de clasa, laboratoarelor sau
salii de sport – 2 puncte scazute la purtare si inlocuirea obiectului distrus.
Sustragerea de bunuri din patrimoniul unitatii de invatamant, din unitatile unde se efectueaza
stagiile de practica sau de la colegi, dovedita, se sanctioneaza cu exmatriculare. Sanctiunea este
validata de Consiuliul Profesoral.
c) sa modifice configuratia calculatoarelor fara aprobarea expresa a profesorilor – 2 puncte scazute
la purtare.
d) virusarea calculatoarelor prin introducerea de dischete sau cd –uri proprii sau prin navigare pe
internet fara acordul profesorului – 2 puncte scazute la purtare.
e) instalarea pe hard –disk –urile calculatoarelor a unor programe neautorizate 2 puncte scazute la
purtare.
f) instalarea de jocuri pe calculatoare - 2 puncte scazute la purtare.
g) accesarea de pe calculatoarele scolii a site –urilor porno sau a altor site –uri cu caracter obscen
sau care promoveaza violenta, consumul de droguri, alcool etc. - 2 puncte scazute la purtare.
h) să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la
independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
i) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de
învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;
j) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
k) să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri,
băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc.Fumatul in incinta sau in perimetrul scolii
se sanctioneaza cu 2 puncte scazute la purtare si 3 zile de eliminare
l) să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente,
precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică
a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ. – 3 puncte scazute la purtare

m) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic – nota 4 la purtare
(pentru clasele a IX a si a Xa) sau exmatriculare pentru invatamantul neobligatoriu
n) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor
– telefonul va fi confiscat si va fi predat unuia dintre directori care-l va inapoia doar unuia dintre parinti
iar elevul va fi sanctionat cu scaderea unui punct la purtare.
o) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul
unităţii de învăţământ – 4 puncte scazute la purtare
p) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare – 3 puncte scazute la
purtare

r) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de
colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ – 4 puncte scazute la purtare
s) se interzice constituirea de grupuri şi de „găşti” precum şi manifestarea incitantă şi violentă a
acestora (jigniri,huliganisme, gesturi obscene, îmbrânceli, loviri, incitare la bătaie, bătăi, jocul cu
arme albe, racolări de fete, , vendete) în perimetrul şcolar şi în jurul şcolii..- nota scazuta la
purtare sau exmatriculare in functie de gravitatea faptei
t) se interzice filmatul şi fotografierea în şcoală şi/sau transmiterea eventualelor materiale
în mass-media, fără acordul Direcţiunii.
Nerespectarea acestei prevederi conduce la scaderea notei la purtare la 5 si mutarea disciplinara
intr-o clasa paralela ,in functie de gravitatea faptei;
u) manifestări violente verbale şi fizice si incitarea la astfel de manifestari, agresiuni,
faţă de colegi, profesori şi personalul nedidactic din şcoală, adresarea de mesaje agresive si
obscene prin intermediul telefonului mobil sau al computerului – 3 puncte scazute la purtare si,
dupa caz, anuntarea Politiei de Proximitate.
Numele elevilor care fac dovada unui comportament necorespunzator in raport cu cerintele
prezentului regulament precum si ale R.O.F.U.I.P va fi adus la cunostinta celorlalti elevi ai liceului
prin afisare la avizier sau prezentare in cadrul careului scolar.
v) Elevii care faciliteaza patrunderea in scoala a persoanelor straine vor fi sanctionati cu
scaderea notei la purtare cu 2 puncte.
Art.55. (1)
Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte
profesorilor/învăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură
cu situaţia şcolară.
(2) Elevii au obligatia de a acorda semnele exterioare de respect( salutul din pozitia „in
picioare”, acordarea prioritatii de trecere, etc. ) profesorilor, personalului didactic si nedidactic al
scolii.
Art.56. Elevii din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare
primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la sfârşitul anului şcolar.
Art. 57. (1) Circulaţia elevilor în şcoală, se face numai pe scara destinată lor. Este
interzis accesul pe scara principală.

Nerespectarea acestei prevederi conduce la sanctionarea elevului cu 3 ore de munca in folosul scolii
in afara programului.
(2) Elevii nu vor avea acces pe holul cancelariei fara a fi
solicitati
profesor.
(3) Elevii
vorderespecta
programul de lucru al
secretariatului.

Art. 58 (1) În timpul orelor de instruire practică şi de educaţie fizică, elevii trebuie să aibă
echipament adecvat, reglementat de factorii responsabili (profesori, maiştrii instructori).
(2) Elevii vor depune scutirile pentru educatie fizica in prima
de scoala.
(3) saptamana
Elevii scutiti
la ora de educatie fizica vor participa, in mod
obligatoriu, la ora de curs in echipamentul indicat de profesor,
dar nu vor efectua activitatile prevazute de programa pentru ora
respectiva. Echipamentul incomplet la ora de instruire practica
sau de educatie fizica atrage consemnarea in catalog a absentei
la ora respectiva.

Sancţiunile aplicate elevilor
Art.59. (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv
regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora..
(2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele :
a) observaţia individuală;
b) mustrare în faţa clasei şi/ sau în faţa consiliului clasei/ consiliului profesoral;
c) mustrare scrisă;
d) retragerea temporară sau definitivă a bursei;
e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;
g) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare;
h) preavizul de exmatriculare;
i) exmatricularea.
(3) Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului
legal.

Art.60. (1) Observaţia individuală constă în dojenirea elevului.
(2) Sancţiunea se aplică de diriginte sau director.
(3) Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri
disciplinare.
Art.61. (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/ învăţător sau director.
(3) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
Art.62. (1) Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea consiliului clasei sau a
directorului, de către diriginte şi director şi înmânarea documentului părinţilor/tutorilor legali, personal,
sub semnătură.
(2) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.
(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la
sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.
(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
Art.63. (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, la propunerea consiliului
clasei sau a directorului.
(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
Art.64. (1) 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.
(3) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul şi data
documentului, în raportul consiliului clasei la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.
(4) Sancţiunea

este însoţită de scăderea notei la

purtare.
Art.65. (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea, în scris, a
sancţiunii, de către diriginte/învăţător şi director părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a
împlinit 18 ani, sub semnătură.
(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi în
registrul matricol.

(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, la sfârşitul semestrului sau al
anului şcolar.
(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
Art. 66. (1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte, în scris, de diriginte şi director,
pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul
orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar şi se înmânează părintelui/tutorelui
legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură.
(2) Sancţiunea se aplică elevilor din sistemul de învăţământ liceal, postliceal şi profesional,
cu excepţia elevilor din învăţământul obligatoriu. La 20
si respectiv 40 de absente
nemotivate,cumulate pe intregul an scolar ,elevii din invatamantul obligatoriu vor primi la domiciliu
,din partea dirigintelui ,o instiintare oficiala.Parintii au obligatia de a se prezenta la scoala in termen
de 3 zile spre a clarifica situatia elevului. In caz contrar, dirigintele va anunta Politia de Proximitate.
Nota la purtare va fi scazuta cu 1 punct la fiecare 10 absente nemotivate pentru invatamantul liceal si
cu 1 punct la fiecare 15 absente nemotivate pentru S.A.M.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se
menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.
(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
Art.67. (1) Exmatricularea constă în eliminarea, până la sfârşitul anului şcolar, a elevului din unitatea
de învăţământ în care acesta a fost înscris,.
(2) Exmatricularea poate fi:
a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi
an de studiu;
b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;
c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp.
Art.68. (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în
acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, din anul de completare si din
învăţământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul regulament sau apreciate ca atare
de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.
(2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din
totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul,
cumulate pe un an şcolar.
(3) Sancţiunea se aprobă, în consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, prin consultarea
directorului. Dacă motivul sancţionării îl reprezintă absenţele nejustificate, aprobarea este condiţionată
de emiterea, în prealabil, a preavizului de exmatriculare.
(4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în
catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.

(5) Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18
ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.
(6) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.
Art.69. (1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor
din învăţământul secundar superior şi din anul de completare, pentru abateri deosebit de grave,
apreciate ca atare de către consiliul profesoral.
(2) Aplicarea sancţiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului
clasei sau a directorului.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral, în
catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
(4) Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18
ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.
(5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.
Art.70. (1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă
de timp, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, din anul de completare şi din
învăţământul postliceal pentru abateri deosebit de grave.
(2) Aplicarea sancţiunii şi stabilirea duratei se fac de către Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, la propunerea motivată a consiliului profesoral.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în
catalogul clasei, în registrul de evidenţă al elevilor şi în registrul matricol.
(4) Sancţiunea se comunică, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
semnătură, părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

în scris, sub

(5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.
Art.71. (1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolele 120-123 din
Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat dă dovadă
de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la încheierea
semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate
anula.
(2) Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.
Art.72. 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/modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.
Art.73. (1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările
necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate si vor fi
sanctionati cu scaderea notei la purtare pana la 5, in functie de gravitatea faptei.
(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă,
revenind întregii clase.

(3) În cazul distrugerii/ deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii
vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de
studiu şi tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.

(4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) şi (3), elevii vor fi sancţionaţi, în conformitate cu
dispoziţiile art. 119-129 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat.
Art.74. (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 86-95 din R.O.F.U.I.P. se adresează, în
scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de
secretariatul unităţii de învăţământ.

zile de la depunerea acesteia la

Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă.
Art. 75. Sancţiunea prevăzută la art. 96 din R.O.F.U.I.P. este definitivă şi poate fi contestată, în
conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi
completările ulterioare.

Transferul elevilor
Art.76. (1) Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil
la altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în
conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii de învăţământ
de la şi la care se face transferul. Aprobările pentru transfer se dau de către consiliile de administraţie
ale celor două unităţi de învăţământ.
(2)
Elevii se pot transfera de la alta unitate de invatamant din judetul Constanta la Colegiul
Comercial „Carol I” daca media de absolvire (admitere)este cel putin egala cu media ultimului admis
la clasa respectiva .
Art.77. (1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de
admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul. În
situaţii medicale deosebite, elevii de clasa a IX-a pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau
înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene, cu respectarea condiţiei de
medie menţionate anterior.
Elevii din clasa a IX a de la S.A.M. se pot transfera la clasa a X a liceu daca media generala din clasa
a IX a este de minim 7.
(2) Elevii din clasele a X-a – a XII-a/a XIII-a se pot transfera, de regulă, la clasele la care
media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se
solicită transferul. Excepţiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul profesoral.

Art.78. În învăţământul profesional (şcoală de arte şi meserii şi anul de completare) elevii se pot
transfera, după cum urmează:
a) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o clasă la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;
b) de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.
În cazul schimbării domeniului de pregătire/calificării profesionale, se susţin examene de diferenţă.
Programa si disciplinele la care se sustin examene de diferenta se vor aproba de catre Consiliul pentru
curriculum.
Art.79. Gemenii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare, sau invers, la cererea acestora.
Art.80. În învăţământul postliceal, elevii se pot transfera de la o calificare profesională la alta, în cadrul
aceluiaşi profil, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă. În cazul schimbării calificării profesionale,
se susţin examene de diferenţă la disciplinele stabilite de Consiliul pentru curriculum.
Art.81. (1)Elevii din învăţământul liceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, astfel:
a) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o clasă la alta, cu aceeaşi specializare/calificare
profesională, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;
b) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o
specializare la alta, de la o calificare profesională la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă,
după promovarea examenelor de diferenţă;
c) de la un liceu la altul, respectând filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea
profesională, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, în baza criteriilor prevăzute în prezentul
regulament şi în regulamentul intern al liceului la care se solicită transferul;
d) de la un liceu la altul, schimbând filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, în
limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferenţă, în baza criteriilor
prevăzute în regulamentul intern al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul;
(2) Elevii din învăţământul liceal se pot transfera la şcoala de arte şi meserii, în limita
efectivelor de 30 de elevi la clasă, după recuperarea practicii, în baza criteriilor prevăzute de
regulamentul intern al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul.
Art.82. (1) Elevii de la şcoala de arte şi meserii, care au promovat testele naţionale, se pot transfera,
după promovarea clasei a IX-a, în clasa a X-a de liceu, după promovarea examenelor de diferenţe, în
limita efectivului de 30 elevi la clasă.
(2) Obiectele de studiu, precum şi materia din care se susţin examene de diferenţă, se stabilesc de
conducerile liceelor, prin compararea curriculumului liceal cu cel al şcolii de arte şi meserii.
(3) La disciplinele care se află în planul-cadru al specializării liceale la care se solicită transferul,
dar nu sunt prevăzute în planul-cadru al şcolii de arte şi meserii, la clasa a IX-a, examenele de diferenţe
se susţin din toată materia prevăzută în programele de liceu, la clasa a IX-a, la disciplinele respective.

(4) La disciplinele care se regăsesc atât în planul-cadru al specializării liceale la care se
solicită transferul, cât şi în planul-cadru al şcolii de arte şi meserii, la clasa a IX-a, examenele
de diferenţe se susţin numai din materia necuprinsă în programele şcolare pentru şcoala de arte
şi meserii.
Art.83. Elevii din învăţământul liceal, din şcoala de arte si meserii, din anul de completare şi din
învăţământul postliceal se pot transfera de la o formă de învăţământ la alta astfel:
a) elevii de la învăţământul seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă, se pot transfera la
forma de învăţământ de zi, cu susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media anuală
cel puţin 7,00, la fiecare obiect de studiu, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, şi potrivit
criteriilor prevăzute în regulamentul intern;
b) elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă sau la distanţă se pot transfera la
învăţământul seral, în condiţiile precizate la lit. a);
c) elevii de la cursurile de zi se pot transfera la forma de învăţământ seral, cu frecvenţă
redusă sau la distanţă, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.
Art.84. (1) Elevii din învăţământul preuniversitar particular autorizat se pot transfera la
unităţi de învăţământ de stat, la sfârşitul anului şcolar, în condiţiile prezentului regulament.
(2) Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera în învăţământul
particular, cu acordul unităţii primitoare.
Art.85. Nepromovarea unuia dintre examenele de diferenţă anulează dreptul la transfer. Şcoala de la
care elevul a solicitat transferul este obligată să-l reprimească.
Art.86. Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ se pot efectua numai în perioada
intersemestrială sau a vacanţei de vară; regulamentul intern al unităţii de învăţământ poate prevedea şi
condiţii speciale de transfer.
Art.87. Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în următoarele perioade:
a) de la învăţământul de zi la altă formă de învăţământ sau de la învăţământul seral la cel cu
frecvenţă redusă sau la distanţă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară;
b) de la învăţământul cu frecvenţă redusă sau la distanţă la cel seral sau de la alte forme de
învăţământ la cel de zi, numai în perioada vacanţei de vară;
c) elevii din clasa a XII-a, învăţământ de zi, se pot transfera în clasa a XIII-a, învăţământ
seral, după absolvirea semestrului I al clasei a XII-a şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor
de diferenţă. În această situaţie, pe diploma de absolvire şi în registrul matricol, se menţionează anul
şcolar, semestrul I/ zi, clasa a XII-a şi semestrul II/ seral, clasa a XIII-a. Mediile anuale pe discipline
se calculează din mediile celor două semestre.
Art.88. Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea
prevederilor art. 136 – 145 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat în următoarele situaţii:
a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;

b) la recomandarea de transfer, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de
Direcţia de Sănătate Publică;
c) la / de la învăţământul de artă sau sportiv;
d) de la liceu la şcoala de arte şi meserii;
e) de la învăţământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri.
Art.89. După aprobarea transferului, şcoala primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a
elevului în termen de 5 zile. Şcoala de la care se transferă elevul este obligată să trimită, la şcoala
primitoare, situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile. Elevul nu este înscris în catalog până
la primirea situaţiei şcolare de către şcoala la care s-a transferat.

Consiliul elevilor – Regulamentul Consiliului elevilor
Art.90. a) Consiliul elevilor pe şcoală se constituie din reprezentanţii claselor în
primele 2 săptămâni de şcoală. Fiecare clasă desemnează 3 reprezentanţi (şeful clasei, locţiitor,
casier). Consiliul se întruneşte semestrial sau la solicitarea biroului sau direcţiunii şcolii.

b) Consiliul elevilor este condus de un birou, format din 11 – 15 membri (preşedinte,
locţiitor, responsabili pe ani de studii, responsabili pe probleme). Preşedintele este membru al
Consiliului de administraţie al liceului.Consiliul elevilor functioneaza pe baza unui regulament
propriu, avizat de conducatorul unitatii de invatamant, care este anexa a Regulamentului intern.
c) Consiliul elevilor analizează problemele elevilor şi propune măsuri privind îmbunătăţirea:
activităţii didactice
-

activităţilor

extracurriculare
-

disciplinei şi

-

relaţiilor elev – profesor,

-

relaţiilor cu alte unităţi de

frecvenţei
elev – elev
învăţământ
-

integrarea socio –

-

activităţi din

profesională
timpul liber
Problemele şi măsurile propuse vor fi aduse la cunoştinţa Consiliului de Administraţie al
colegiului, care va lua măsuri de soluţionare a acestora. Aceste soluţii vor fi transmise de Consiliul
elevilor, celor interesaţi.
Daca preşedintele Consiliului elevilor nu va aduce la cunoştinţă Consiliului de
Administraţie problemele si masurile înaintate de şefii claselor, acesta va fi schimbat după un semestru
şcolar.

d) Consiliul elevilor îşi desfăşoară activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou
şi a unui grafic de întruniri (problematica şi data). Aceste documente vor fi transmise în copie
Consiliului de Administraţie al colegiului. Din partea Consiliului de Administraţie activitatea va fi
coordonată de consilierul pentru probleme educative şi activităţi extracurriculare. La întrunirile
Consiliului şi biroului se întocmesc procese verbale, un exemplar se depune la consilierul educativ.
Art.91. Şcoala garantează libertatea de reuniune a elevilor conform Convenţiei cu privire
la drepturile copilului şi art. 98 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar şi prezentul regulament.
Grupul de iniţiativă va formula o cerere (cu minimum 2 săptămâni înainte) din care să reiasă:
-

componenţa grupului (nume,

prenume, clasa)
-

conducătorul

activităţii
-

data

desfăşurării
-

locul

desfăşurării acţiunii
-

garanţiile privind asigurarea securităţii persoanelor şi

-

angajamentul de a respecta prevederile art. 98 din

bunurilor
Regulamentul unităţilor şcolare.
Cererea va fi avizată de preşedintele Consiliului elevilor care va desemna un membru al
său să răspundă de acţiunea respectivă. Cererea va fi apoi înregistrată la secretariat, acesta având
obligaţia de a o prezenta conducerii liceului pentru aprobare în termen de 3 zile de la înregistrare.

Articolele din prezentul Cod de conduită al elevului sunt extrase şi prelucrate din
Regulamentul de Ordine Interioară, editat şi revizuit pentru anul şcolar 2007-2008.

