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 Nr. 66 / 2 / 13.09.2021 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

CONSTATAREA ABATERILOR DISCIPLINARE, REMEDIEREA 
COMPORTAMENTALĂ ȘI SANCȚIONAREA ELEVILOR 

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA
EDIŢIEI / REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE

Nr. 
Crt. 

Elemente privind 
responsabilii / 
operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4  5 

1.1. Elaborat GHEORGHE DAN-IONUŢ Membru C.E.A.C. 13.09.2021 
1.2. Verificat STANCA MARIA Director 13.09.2021 
1.3. Aprobat STANCA MARIA Director 13.09.2021 

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR / REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE

Nr. 
Crt. 

Ediţia / revizia 
în cadrul ediţiei Componenta revizuită Modalitatea reviziei 

Data de la care se 
aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei 

ediţiei  
1 2 3 4 

2.1. Ediţia I X X 01.12.2017 
2.2. Revizia I 7. Documente conexe

8.4. Descrierea procedurii 
Completare cu Anexa 5 

Completare cu 8.4.5. 
22.01.2018 

2.3. Revizia II 1. Lista responsabililor cu elaborarea,
verificarea şi aprobarea ediţiei / reviziei
în cadrul ediţiei procedurii operaţionale;
2. Situaţia ediţiilor / reviziilor în cadrul
ediţiilor procedurii operaţionale;
3. Lista cuprinzând persoanele la care se
difuzează ediţia / revizia din ediţiilor
procedurii operaţionale;
6. Documente de referință;

Modificare 13.09.2021 

Şcoala Gimnazială Nr. 39 Procedură operațională  
privind: 

CONSTATAREA ABATERILOR 
DISCIPLINARE, REMEDIEREA 

COMPORTAMENTALĂ ȘI 
SANCȚIONAREA ELEVILOR 

Ediţia nr. 1 
Nr. de exemplare: 

Departamentul 
EDUCATIV 

Revizia nr. 2 
Nr. de exemplare: 4  
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Nr. 66 / 20.11.2017 Cod document PO 66 SG39 Exemplar nr. 
Data elaborării: 13.09.2021 
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3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA / 

REVIZIA DIN EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE 

Nr. 
Crt. 

Scopul 
difuzării 

Nr. 
Exemplare 

Serviciu / 
Compartiment  Funcţia Nume şi 

prenume 
Data 

primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Verificare 1 Conducere Director Stanca 
Maria 

13.09.2021  

3.2. Aplicare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.4. Aplicare Conform 
Deciziei 

Nr.1260 / 
01.09.2021 

Cadre didactice Diriginţi 
Învăţători  

Conform 
statului de 

funcţii 
aprobat 

13.09.2021  

3.5. Informare 1 Comitetul de 
părinţi 

  13.09.2021  

3.6. Informare 1 Personal 
didactic 

  13.09.2021  

3.7. Informare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.8. Informare 1 Asociaţia de 
Părinţi 

Preşedinte Turcitu 
Vasile 

13.09.2021  

3.9 Evidenţă 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.10 Arhivare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.11 Alte 
scopuri 

 Postare pe  
site-ul şcolii 

    

 
4. SCOPUL 

 
 Procedura asigură transparența decizițională cu privire la respectarea și aplicarea 
prevederilor legale în vigoare, LEN, ROFUIP, ROFUIP-39, Statutul elevului, cu privire la 
constatarea abaterilor disciplinare, remedierea comportamentală și sacționarea elevilor din Școala 
Gimnazială Nr.39 . 
 
5. DOMENIUL DE APLICARE 

 
5.1.  Procedura vizează, se aplică şi responsabilizează toţi elevii, cadrele didactice şi părinţii; 
5.2.  La procedură participă toate Serviciile şi Compartimentele interesate; 
5.3.  Procedura operaţională este modalitatea de baza prin care Comisia pentru disciploină din 

cadrul unităţii își desfăşoară activitatea specifică și face raportarea periodică. 
 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 

• Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare; 
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin OMENC nr.5447/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare; 
• Legea nr.87/2006 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei; 
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• Regulamentul intern al Şcolii Gimnaziale nr.39; 
• Statutul elevului. OM 4742/10.08.2016 

 
7. DOCUMENTE CONEXE 

 
• Decizia internă nr.1260 / 01.09.2021 
• Tabel tip de difuzare a procedurii 
• Anexa 1 – Înștiințare – Tip 1; 
• Anexa 2 – Înștiințare – Tip 2; 
• Anexa 3 – Înștiințare – Tip 3; 
• Anexa 4 – Înștiințare – Tip 4; 
• Anexa 5 – Tabel și proces verbal note purtare – Consiliul profesorilor clasei. 
 
 
8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 
8.1. Generalităţi: 

PO privind constatarea abaterilor disciplinare, remedierea comportamentală și 
sancționarea elevilor: 
•  Informarea și prelucrarea procedurală a tuturor elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor 
prin proces verbal; 
 

8.2. Resurse necesare: 
• legislaţia specifică; 
• calculator şi  imprimantă; 
• conexiune Internet; 
• Caietul Învățătorului/Dirigintelui; 
• Registru de procese verbale al Consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-
verbale. 
 

8.3.  Modul de lucru: 
 
Pasul 1  
Întocmire şi distribuire PO. 

 
Responsabilul/membrii Comisiei C.E.A.C. din unitate întocmesc prezenta PO, după care 

directorul o verifică şi o aprobă, iar personalul desemnat o pune în aplicare. Exemplarul 1 al 
prezentei proceduri se păstrează într-un biblioraft specific la directorul unităţii. 

Termen: noiembrie a.c. 
 
Pasul 2  
Sesizarea, constatarea abaterii și demararea cercetării disciplinare. 

 
Personalul angajat al unității, părinții și terțe persoane pot sesiza presupuse abateri de la 

normele de conduită disciplinară în rândul elevilor.  
În baza sesizărilor verbale sau scrise învățătorii/profesorii diriginţi recurg la identificarea 

surselor credibile care să valideze posibila abatere, și după caz, recurge la cercetarea disciplinară 
din proprie inițiativă soluționată cu observație individuală a făptașului/făptașilor sau la cercetarea 
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în cadrul comisiei de disciplină din unitate, pentru cazuri de o gravitate crescută sau complexă. 
Termen:  permanent 
 
 
 
 

Pasul 3  
Gestionarea şi arhivarea documentelor specifice 

 
La nivelul clasei, învăţătorii şi profesorii diriginţi au obligaţia de a gestiona și arhiva 

documentele care fac obiectul cercetării și sancționării disciplinare a elevilor. 
Termen: Permanent 
 

8.4. Descrierea procedurii 
 

8.4.1.  TIPURI DE ABATERI: 
 
A. Fapte de gravitate în formă ușoară (prevăzute în R.O.F.U.I.P.-39); 

- Nefrecventarea cursurilor; 

- Lipsa interesului de a se pregăti la fiecare disciplină de studio; 

- Dezinteresul de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele 

şcolare; 

- Nerespectarea regulamentelor şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar;â 

- Lipsa unui comportament civilizat şi a prezenței la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi 

adecvată, şi nepurtarea elementelor de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu 

regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar.  

- Refuzul de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire 

originale;  

- Omiterea sesizării autorităţilor competente în legătură cu orice ilegalităţi în desfăşurarea 

procesului de învăţământ şi a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii; 

- Nesesizarea reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în 

pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice; 

- Utilizarea în mod necorespunzător, conform destinaţiei stabilite, a tuturor facilităţilor şcolare 

la care au acces; 

- Refuzul de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar; 

- Neimplicarea în păstrarea integrității şi a bunei funcţionări a bazei materiale puse la dispoziţia 

lor de către instituţia de învăţământ preuniversitar; 
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- Refuzul de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la 

dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei 

individuale; 

- Refuzul de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice 

pentru trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor 

legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară; 

- Refuzul de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul 

anului şcolar; 

- Refuzul de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi 

şi personalul unităţii de învăţământ; 

- Necunoaştea şi nerespectarea voită a prevederilor Statutului Elevului şi ale Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de 

particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora; 

- Refuzul de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un 

comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a 

respecta regulile de circulaţie; 

- Refuzul de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile 

de vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de 

prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie 

a mediului; 

- Omiterea anunţării, în caz de îmbolnăvire, a învățătorului/profesorului diriginte, direct sau prin 

intermediul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, refuzul de a se prezenta la cabinetul 

medical şi, în funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să 

pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate; 

- Distrugerea, modificarea sau completarea documentelor şcolare, precum cataloage, foi 

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

din patrimoniul unităţii de învăţământ; 

- Introducerea şi difuzarea, în unitatea de învăţământ preuniversitar, a materialelor 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;  

- Blocarea căilor de acces în spaţiile de învăţământ; 

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

substanţe etnobotanice; 
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- Participarea la jocuri de noroc; 

- Introducerea şi/sau uzul în perimetrul unităţii de învăţământ a oricăror tipuri de arme sau alte 

produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori, 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 

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

în incinta unităţilor de învăţământ; 

- Utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor 

(excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de 

curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii 

de urgenţă); 

- Lansarea de anunţuri false către serviciile de urgenţă; 

- Manifestarea unor comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare; 

- Manifestare violentă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii 

de învăţământ; 

- Provocarea, instigarea şi participarea la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei; 

- Părăsirea perimetrului unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia 

situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;  

- Utilizarea unui limbaj trivial sau de invective în perimetrul şcolar; 

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

diriginţilor. 

Pașii Activități principale Responsabili Activități conexe Responsabili 

P1 Constatarea faptei și 
aducerea la 
cunoștința 

profesorului de 
serviciu/ dirigintelui 

Cadre didactice; 
Colegi de clasă; 

Alți martori. 

Anunțarea 
directorului 

Profesorul de 
serviciu; 

Învățătorul/Dirigintele 

P2 Anchetarea cazului Învățătorul/Dirigintele   

P3 Stabilirea gravității 
faptei 

Învățătorul/Dirigintele Informarea 
părinților/tutorilor 

legali 

Învățătorul/Dirigintele 

P4 Convocarea 
consiliului 

profesorilor clasei 

Învățătorul/Dirigintele   

P5 Sancționarea 
elevului 

Consiliul clasei   

P6 Ducerea la 
îndeplinire a 

Învățătorul/Dirigintele Anunțarea 
directorului; 

Învățătorul/Dirigintele 
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hotărârii Consiliului 
profesorilor clasei 

Anunțarea 
Consilierului 

educative; 
Anunțarea 

părinților/tutorilor 
legali 

P7 Colaborarea cu 
părinții 

Învățătorul/Dirigintele Consiliere 
psihologică 

Consilier școlar 

P8 Monitorizarea 
elevului 

Învățătorul/Dirigintele 
Consilierul școlar 

  

P9 Încheierea 
procedurii 

   

 

B.  Fapte de gravitate în formă ușoară (neprevăzute în R.O.F.U.I.P.- 39); 

Pașii Activități principale Responsabili Activități conexe Responsabili 

P1 Constatarea faptei 
și aducerea la 

cunoștința 
profesorului de 

serviciu/ dirigintelui 

Cadre didactice; 
Colegi de clasă; 

Alți martori. 

Anunțarea 
directorului 

Profesorul de serviciu; 
Învățătorul/Dirigintele 

P2 Anchetarea cazului Învățătorul/Dirigintele   

P3 Stabilirea gravității 
faptei 

Învățătorul/Dirigintele Informarea 
părinților/tutorilor 

legali 

Învățătorul/Dirigintele 

P4 Convocarea 
Comisiei de 

Disciplină din 
unitate; 

Directorul 
Învățătorul/Dirigintele 

Informarea 
părinților/tutorilor 

legali 

 

P5 Anchetarea cazului 
de către Comisia de 

Disciplină 

Directorul 
Învățătorul/Dirigintele 

  

P6 Stabilirea sancțiunii Învățătorul/Dirigintele 
Consiliul profesorilor 

clasei 

Informarea 
directorului; 
Informarea 
Consiliului 
profesoral 

Învățătorul/Dirigintele 

P7 Validarea sancțiunii Consiliu Profesoral   

P8 Aplicarea sancțiunii Învățătorul/Dirigintele Consiliere 
psihologică 

Consilier școlar 

P9 Comunicarea 
sancțiunii 

Învățătorul/Dirigintele   

P10 Colaborarea cu 
părinții 

Învățătorul/Dirigintele Consiliere 
psihologică 

Consilier școlar 

P11 Monitorizarea 
elevului 

Învățătorul/Dirigintele 
Consilierul școlar 

  

P12 Încheierea 
procedurii 
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C. Fapte de gravitate mare; 

Pașii Activități 

principale 

Responsabili Activități conexe Responsabili 

P1 Constatarea faptei 
și aducerea la 

cunoștința 
profesorului de 

serviciu/ 
dirigintelui 

Cadre didactice; 
Colegi de clasă; 

Alți martori. 

Anunțarea 
directorului 

Profesorul de serviciu; 
Învățătorul/Dirigintele 

P2 Anchetarea cazului Învățătorul/Dirigintele   

P3 Stabilirea gravității 
faptei 

Învățătorul/Dirigintele Informarea 
directorului 
Informarea 

părinților/tutorilor 
legali 

Învățătorul/Dirigintele 

P4 Sesizarea Comisiei 
de Disciplină din 

unitate; 
Sesizarea Poliției/ 

jandarmeriei 

Învățătorul/Dirigintele   

P5 Anchetarea cazului Comisia de Disciplină   

P6 Stabilirea sancțiunii Dirigintele; 
Consiliul profesorilor 

clasei 

Informarea 
directorului; 
Informarea 
Consiliului 
profesoral 

Învățătorul/Dirigintele 

P7 Validarea 
sancțiunii 

Consiliu Profesoral   

P8 Aplicarea 
sancțiunii 

Învățătorul/Dirigintele Comunicarea 
sancțiunii 

Învățătorul/Dirigintele 

P9 Colaborarea cu 
părinții 

Învățătorul/Dirigintele Consiliere 
psihologică 

Consilier școlar 

P10 Monitorizarea 
elevului 

Învățătorul/Dirigintele 
Consilierul școlar 

  

P11 Încheierea 
procedurii 

   

 
D. Abateri repetate; 

În cazul abaterilor repetate se procedează la încadrarea faptei la o treaptă superioară din 

punct de vedere al gravității. 

8.4.2. TIPURI DE SANCȚIUNI: 

A. Observația individuală; 

B. Mustrarea scrisă; 
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C. Retragerea temporară sau definitive a bursei; 

D. Mutarea disciplinară la o clasă paralele din aceeași unitate de învățământ. 
 
A – Observația individuală 
 

- Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea 
regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. 

- Aceasta trebuie insoţită de consilierea acestuia, care să urmărească remedierea 
comportamentului.  

- Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, învăţătorul / institutorul / profesorul 
pentru învăţământul primar sau de către directorul unităţii de învăţământ.  

- Sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor 
sau susţinătorilor legali.  

- Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz. 
B – Mustrarea scrisă 
 

- Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru 
învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat 
sancţiunea; 

- Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au 
petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare; 

- Sancţiunea se consemnează în registrul de procese -verbale al consiliului clasei şi într-un 
raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţătorul / institutorul / profesorul 
pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului; 

- Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui /  tutorelui / 
susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, 
prin poştă, cu confirmare de primire; 

- Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului; 
- Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea 

calificativului, în învăţământul primar. 
 
C - Retragerea temporară sau definitivă a bursei 
 

- Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea 
consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral; 

- Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea 
calificativului, în învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de mvaţamant. 

 
D - Mutarea disciplinară  
 

- Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează 
într-un document care se înmânează de către învăţător / institutor / profesorul pentru învăţământul 
primar / profesorul diriginte / director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal 
al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani; 

- Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol; 
- Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 

propunerea consiliului clasei; 
- Sancțiunea nu se aplică pentru învățământul primar. 
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E – Nefrecventarea orelor de curs 
 

Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe 
semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe 
semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct. 
 

F – Pagube patrimoniale 
 

Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de 
învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, 
toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile 
sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. 

Abaterea poate fi însoțită de scăderea notei la purtare, după caz. 
În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi 

înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi 
tipului de manual deteriorat. în caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. 
Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea 
manualelor şcolare. 
 

8.4.3. ANULAREA SANCŢIUNII  
După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se 

reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune tip A-D dă dovadă de un comportament 
fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a 
anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată. 
Anularea, în condiţiile stabilite anterior, a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care 
a aplicat sancţiunea. 
 

8.4.4. CONTESTAREA 
 
  Contestarea sancţiunilor tip A-D, ce pot fi aplicate elevilor, se adresează de către părintele 
/ tutorele / susţinătorul legal al elevului, Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ 
preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii. 
  Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul 
unităţii de învăţământ.  
  Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la 
instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii. 
   

8.4.5. STABILIREA NOTEI LA PURTARE 
 
  Profesorul diriginte, în urma analizării activității fiecărui elev, în baza documentelor 
informative, anexei nr.5 din prezenta procedură și a proceselor verbale ale comisiei de disciplină, 
propune și dezbate nota la purtare a elevilor în Consiliul profesoral al clasei. 
  Scăderea notei la purtare până la 7 (șapte) se poatepropune și aproba la nivelul Consiliului 
profesorilor clasei. Nota la purtare sub 7 (șapte) este propusă și validată în Consiliul profesoral al 
școlii. 
 

9. RESPONSABILITĂŢI ŞI  RĂSPUNDERI  ÎN  DERULAREA  ACTIVITĂŢII 
 

9.1. Părintele/tutorele legal: 
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• Părintele/tutorele legal, la început de an şcolar (şi ori de câte ori este necesar) în şedinţele cu 
părinţii este informat şi prelucrat sub semnătură despre prevederile regulamentului şcolar şi ale 
regulamentului de ordine interioară a unităţii cu privire la frecventarea cursurilor, modalităţile de 
invoire de la ore a elevilor şi motivare a absenţelor;  
• Este informat/Informează (telefonic/direct) învăţătorul/profesorul diriginte în legătură cu 
situaţia elevului; 
• După caz, solicită învăţătorului/profesorului diriginte sau profesorilor care predau la clasă 
lămuriri asupra aspectelor educaționale ale fiului/ficei lor. 

 
9.2. Învăţătorul/profesorul diriginte: 

 
• La început de an şcolar (şi ori de câte ori este necesar) în şedinţele cu părinţii dirigintele 
informează şi prelucrează sub semnătură prevederile regulamentului şcolar şi ale regulamentului 
de ordine interioară a unităţii cu privire la frecventarea cursurilor, modalităţile de invoire de la ore 
a elevilor şi motivare a absenţelor; 
• Informează și este informat (telefonic/direct) de către părinte/tutore legal în legătură cu situaţia 
elevului; 
• După caz, învăţătorul/profesorul diriginte stabilește procedural încadrarea și modul de 
remediere a abaterii, precum și sancțiunea aplicabilă elevului, și o comunică, 
directorului/părinților/tutorilor legali; 
• În urma hotărârilor luate, învăţătorul/profesorul diriginte este responsabil de ducerea la 
îndeplinire a procedurii; 
• Învăţătorul/profesorul diriginte este responsabil de preluarea, operarea şi arhivarea 
documentelor privind cazurile de abatyeri disciplinare. 
 
9.3. Secretariatul: 

 
• Înregistrează documentele specifice şi le înaintează spre avizare conducerii unităţii; 
• Înmânează învăţătorului/profesorului diriginte documentele avizate pentru operare; 

 
9.4. Elevii 

 
• Elevii, la început de an şcolar (şi ori de câte ori este necesar) în orele de consiliere sunt informaţi 
şi prelucraţi cu privire la prevederile regulamentului şcolar, statutului elevului şi ale 
regulamentului de ordine interioară a unităţii în ceea ce priveşte frecventarea cursurilor, drepturile 
și îndatoririle ce le revin.  

 
9.5. Conducerea unităţii 

 

• În cadrul Consiliului Profesoral directorul/directorul adjunct informează şi prelucrează sub 
semnătură cadrele didactice în legătură cu procedura operaţională privind constatarea abaterilor 
disciplinare, remedierea comportamentală și sancționarea elevilor; 
• Directorul/directorul adjunct primesc documentele specifice spre avizare; 
• Directorul/directorul adjunct analizează şi sesizează, după caz, Comisia de disciplină din 
unitate, serviciile de poliție , jandarmerie, ș.a. spre rezoluţia cauzei; 
• Verifică periodic/lunar situaţiile înregistrate la nivelul claselor/școlii prin intermediul Comisiei 
de disciplină din cadrul unităţii. 
 
9.6. Comisia de disciplină 
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• Periodic verifică şi actualizează la nivelul claselor/școlii situaţia privind abaterile disciplinare; 
• Înmânează periodic/lunar conducerii unităţii rapoarte privind situaţia înregistrată, centralizat 
pe unitate. 
 

 
 
 
 
 
 

10. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 
OPERAŢIONALĂ 
 
10.1. Definiţii  ale  termenilor 

 
 

10.2. Abrevieri 
 

Nr. 
Crt. 

Abrevierea Termenul  abreviat 
1 2 

1. PO Procedura operaţională 
2. ROFUIP Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar 
3. ROI Regulament de ordine interioară 
4. In. Informare 
5. Op. Operare 
6. Ap. Aplicare 

Nr. 
crt. 

                      Acţiunea / 
Operaţiunea 

Compartimentul / Postul 
In. Op. Ap. Ah. Ge. El. Vf. A. 

1. Responsabil/Membrii CEAC      X   
2. Director   X X   X X 
3. Membrii CA   X     X 
4. Cadre didactice X    X    
5. Învăţători/Diriginţi X X X X X    
6. Comisia de disciplină X X X X X    
7. Secretariat X X X  X    

Nr. 
Crt. 

Termenul Definiţia şi / sau, dacă e cazul, actul care defineşte termenul 
1 2 

1. 
procedura operaţională (PO) 

- prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie 
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat, în 
vederea realizării activităţii cu privire la aspectul procedural 

2. Abatere disciplinară - Deviere de la o normă prestabilită/stabilită în domeniul 
disciplinei 

3. Sancțiune - O constrângere de natură penalizatoare pentru o faptă 
nepermisă, neacceptată 
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7. Ah. Arhivare 
8. Ge. Gestionare 
9. El. Elaborare 
10. Vf. Verificare 
11. A. Aprobare 
12. CA Consiliul de Administraţie 
13. CEAC Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie 

 
 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

Nr. 
anexă Denumirea anexei Elaborator Aprobă Nr. 

exemplare Difuzare Arhivare Alte 
elemente Loc Perioadă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Raport asupra 

respectării 
prezentei PO 

Director CA 1 1 Dosar C.A. Permanent  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. CUPRINS 
 
 

Numărul componentei 
în cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 
operaţionale Pagina 

 Coperta 1 

1. 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi 
aprobarea  ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei 
procedurii  operaţionale; 

1 

2. 
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii  
operaţionale; 1 

3. 
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia / 
revizia  din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 2 

4. Scopul procedurii operaţionale 2 

5. Domeniul de  aplicare 2 

6. 
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile 
activităţii procedurale 2 

7. Documente conexe 3 

8. Descrierea procedurii operaţionale 3 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 10 

10. 
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 
operaţională 12 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 12 

12. Cuprins 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABEL TIP - DIFUZARE PROCEDURĂ 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

CONSTATAREA ABATERILOR DISCIPLINARE, REMEDIEREA 
COMPORTAMENTALĂ ȘI SANCȚIONAREA ELEVILOR 

( Cod document PO 66 SG39 ) 
 

NR. 
CRT. 

NUME ŞI PRENUME 
DESTINATAR DOCUMENT 

SERVICIUL/ 
COMPARTIMENTUL/ 

POSTUL 

ÎNCADRARE/ 
FUNCŢIE 

DATA 
DIFUZĂRII 

SEMNĂTURA 
DE LUARE 

LA 
CUNOŞTINŢĂ 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
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15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
...      
...      
...      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA 1 - ÎNȘTIINȚARE TIP-1 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

CONSTATAREA ABATERILOR DISCIPLINARE, REMEDIEREA 
COMPORTAMENTALĂ ȘI SANCȚIONAREA ELEVILOR 

( Cod document PO 66 SG39 ) 
 

 
 

Nr. ..... / .................... 
 

 
OBSERVAȚIE INDIVIDUALĂ 

 

 
 
 

Către Fam.  ........................................................ 
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 Prin prezenta, subsemnat-ul/-a ……………..……………………………… 
învățător / diriginte al elevul-ui(-ei) …..................................................................... , 
din clasa ....................., vă aduc la cunoștință următoarele: 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

Aspectele prezentate anterior contravin prevederilor ROFUIP / Statutului 
elevului și pe cale de consecință elevul/eleva ............................................................ 
a fost sancționată cu „OBSERVAȚIE INDIVIDUALĂ”. 
 Măsura poate fi contestată în termenul și condițiile legale. 
 
     Data,          Învăţător / Diriginte,  

...................................    ...................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA 2 - ÎNȘTIINȚARE TIP-2 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

CONSTATAREA ABATERILOR DISCIPLINARE, REMEDIEREA 
COMPORTAMENTALĂ ȘI SANCȚIONAREA ELEVILOR 

( Cod document PO 66 SG39 ) 
 

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39       Nr. ..... / .................... 
       
       Sector 2, Bucureşti         AVIZAT, 
 

 
 

MUSTRARE SCRISĂ 
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Către Fam.  ........................................................ 
 
 

 Prin prezenta, subsemnat-ul/-a ……………..……………………………… 
învățător / diriginte al elevul-ui(-ei) …..................................................................... , 
din clasa ....................., vă aduc la cunoștință următoarele: 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

Aspectele prezentate anterior contravin prevederilor ROFUIP / Statutului 
elevului și pe cale de consecință elevul/eleva ............................................................ 
a fost sancționată cu „MUSTRARE SCRISĂ”. 
 Măsura este/nu este însoțită de scăderea notei la purtare cu ……. (puncte). 
 Măsura poate fi contestată în termenul și condițiile legale. 
 
     Data,          Învăţător / Diriginte,  

...................................    ...................................................................... 
 
 
 
 
ANEXA 3 - ÎNȘTIINȚARE TIP-3 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

CONSTATAREA ABATERILOR DISCIPLINARE, REMEDIEREA 
COMPORTAMENTALĂ ȘI SANCȚIONAREA ELEVILOR 

( Cod document PO 66 SG39 ) 
 

 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39       Nr. ..... / .................... 
       
       Sector 2, Bucureşti         AVIZAT, 
 

 
 

RETRAGEREA PARȚIALĂ/TOTALĂ A BURSEI 
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Către Fam.  ........................................................ 
 
 

 Prin prezenta, subsemnat-ul/-a ……………..……………………………… 
învățător / diriginte al elevul-ui(-ei) …..................................................................... , 
din clasa ....................., vă aduc la cunoștință următoarele: 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

Aspectele prezentate anterior contravin prevederilor ROFUIP / Statutului 
elevului și pe cale de consecință elevul/eleva ............................................................ 
a fost sancționată cu „RETRAGEREA PARȚIALĂ/TOTALĂ A BURSEI ..........”. 
 Măsura este însoțită de scăderea notei la purtare cu ……. (puncte). 
 Măsura poate fi contestată în termenul și condițiile legale. 
 
     Data,          Învăţător / Diriginte,  

...................................    ...................................................................... 
 
 
 
ANEXA 4 - ÎNȘTIINȚARE TIP-4 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

CONSTATAREA ABATERILOR DISCIPLINARE, REMEDIEREA 
COMPORTAMENTALĂ ȘI SANCȚIONAREA ELEVILOR 

( Cod document PO 66 SG39 ) 
 

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39       Nr. ..... / .................... 
       
       Sector 2, Bucureşti         AVIZAT, 
 
 

 
MUTAREA LA O CLASĂ PARALELĂ 
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Către Fam.  ........................................................ 
 
 

 Prin prezenta, subsemnat-ul/-a ……………..……………………………… 
învățător / diriginte al elevul-ui(-ei) …..................................................................... , 
din clasa ....................., vă aduc la cunoștință următoarele: 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

Aspectele prezentate anterior contravin prevederilor ROFUIP / Statutului 
elevului și pe cale de consecință elevul/eleva ............................................................ 
a fost sancționată cu „MUTARE LA O CLASĂ PARALELĂ”. 
 Măsura este însoțită de scăderea notei la purtare cu ……. (puncte). 
 Măsura poate fi contestată în termenul și condițiile legale. 
 
     Data,          Învăţător / Diriginte,  

...................................    ...................................................................... 
 
 
 
Anexa 5 – Tabel și proces verbal note purtare – Consiliul profesorilor clasei. 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

CONSTATAREA ABATERILOR DISCIPLINARE, REMEDIEREA 
COMPORTAMENTALĂ ȘI SANCȚIONAREA ELEVILOR 

( Cod document PO 66 SG39 ) 
 

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39       Nr. ..... / .................... 
       
       Sector 2, Bucureşti         AVIZAT, 
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PROCES VERBAL 
 

Încheiat astăzi .................................... , în urma întrunirii Consiuliului profesorilor clasei a 
- ...... - a .... în vedera stabilirii notelor la purtare în semestrul I / II, din anul școlar 20... – 20... . 
 
Nr.crt. Disciplina de studiu Nume prenume cadru didactic Semnătura 

1 Limba română   
2 Limba latină   
3 Limba engleză   
4 Limba franceză   
5 Matematică   
6 Fizică   
7 Chimie   
8 Biologie   
9 Istorie   
10 Cultură civică   
11 Geografie   
12 Religie   
13 Educație muzicală   
14 Educație plastică   
15 Educație fizică   
16 Educație tehnologică   
17 Opțional I   
18 Opțional II   
19 Opțional III   
20    

 
     Diriginte, 

      Prof. ............................................. 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa 5 – Tabel și proces verbal note purtare – Consiliul profesorilor clasei. 
 


