ANEXA 3
MODUL DE APLICARE A SANCŢIUNILOR
PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 154, ALINEATUL (2)
a) Observaţia:
 Bruscarea, punerea de piedici altor elevi fără urmări grave asupra integrităţii corporale;
 Jigniri adresate unui alt elev, folosirea de porecle;
 Folosirea mingilor în incinta şi curtea şcolii fără permisiunea cadrelordidactice;
 Alergarea pe holuri şi prin sălile de clasă;
 Folosirea bomboanelor, gumei de mestecat sau a altor produse alimentare în timpul
orelor de curs;
 Nerespectarea uniformei stabilite la clasă;
 Aruncarea ambalajelor de la diferite produse alimentare, în alte locuri decât coşurile de
gunoi special amenajate sau containere;
 Trântirea uşilor, lovirea în bănci şi catedre alte acţiuni care pot duce la degradarea
bunurilor şcolii;
 Neefectuarea serviciului pe clasă.
 Deranjarea orelor de curs prin diverse manifestări zgomotoase, prin deplasarea de la o
bancă la alta fără acordul învăţătorului sau profesorului;
 Aruncarea prin clasă cu cretă, instrumente geometrice, mingi, baloane, castane, produse
alimentare diferite, zăpadă, etc.
 Ţinută necorespunzătoare: păr vopsit (fete și băieți), tunsoare neîngrijită/ păr netuns
(băieți), păr neprins (fete), unghii lungi și vopsite, accesorii nepotrivite (cercei
supradimensionați, brățări, inele, coliere, pantofi cu toc înalt, curele), machiaj (fete), fuste
scurte (fete), pantaloni neadecvaţi (fete și băieți). (toate fiind la prima abatere şi cu
stabilirea unui termen de remediere).
 Absentarea nemotivată de la mai puţin de 10 ore;
 Trimiterea de mesaje răutăcioase și / sau amenințătoare unei alte persoane folosindu-se de
dispozitive mobile sau internet;
 Răspândirea în mediul virtual de zvonuri, mesaje de discreditare sau să dezvăluie secrete
neplăcute despre o altă persoană, afectându-i în mod negativ reputația;
 Trimiterea către alte persoane a fotografiilor compromițătoare ale unei persoane fără a
avea consimțământul acesteia;
 Excluderea în mod deliberat a unor persoane din listele de mailing sau grupuri de
comunicare online.
Sancţiunea nu determină scăderea notei la purtare dacă sunt primite o singură dată;
b) Mustrare scrisă- sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea
calificativului, în învăţământul primar.
1. Scădereanotei la purtare la 9,00 (sau calificativul " Bine")
 Pentru fiecare abatere de la punctul a) care se repetă sau care nu a fost remediată la datele
stabilite de învăţător, diriginte sau conducerea şcolii;
 Difuzarea de reviste cu caracter obscen, pornografic printre colegi;
 Practicarea jocurilor de noroc în incinta şcolii;
 Consumul băuturilor energizante în timpul programului şcolar în școală și în preajma
şcolii;
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 Violarea secretului corespondenţei;
 Discriminare şi instigare la discriminare.
2.Scăderea notei la purtare la 8,00 (sau calificativul "Bine")
 Pentru abateri repetate sau cumulate de la punctul a) și1.
 Insulte grave, ameninţări repetate adresate colegilor;
 Trimiterea de mesaje negative pe telefonul altei persoane, atât sms-uri, cât și mesaje
trimise prin intermediul unor aplicații online, de cele mai multe ori, sub identitate falsă
sau ascunsă;
 Crearea de spații virtuale (website, blog, cont pe rețea de socializare) cu conținuturi în
care altcineva este ridiculizat (filme, desene, fotografii, texte etc.);
 Postarea de mesaje false, jignitoare sau menite să producă suferință în diverse spații
virtuale.
 Înşelăciune;
 Instigare la violenţă;
 Violenţe fizice care au ca rezultat răniri uşoare;
 Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înştiinţare;
 Consumul în perimetrul şcolii şi în preajma acesteia a ţigărilor;
 Limbaj şi comportament ,sfidător, necuviincios, lipsit de respect la adresa cadrelor
didactice;
 Folosirea telefonului mobil pentru convorbiri/mesaje/jocuri/internet în timpul orelor și al
pauzelor (fără acordul unui cadru didactic);
 Introducerea unor persoane străine în incinta şcolii;
 Însuşirea bunului găsit;
 Furt şi tentativă de furt;
 Distrugerea bunurilor unor persoane;
 Pentru abateri în afara şcolii comunicate de organele de poliţie şi jandarmerie.
3. Scăderea notei la purtare la 7.00 ( sau calificativul "Suficient")

 Pentru abateri cumulate la a),1.şi2.
 Folosirea violenţei în grup asupra unuia sau mai multor colegi, atât în perimetrul şcolii
cât şi în afara acestuia;
 Violenţă fizică fără arme (vătămare corporală gravă);
 Consumul în perimetrul şcolii şi în preajma acesteia a băuturilor alcoolice, stupefiantelor
și substanţelor interzise;
 Tâlhărie;
 Şantaj;
 Distrugerea intenţionată a bunurilor şcolii;
 Alarmă falsă;
 Folosirea telefonului mobil în incinta şcolii pentru înregistrări sau filmări neautorizate;
 Folosirea neautorizată a aparaturii audio – video pentru înregistrarea colegilor, cadrelor
didactice în timpul procesului de învăţământ şi în timpul pauzelor.(reportofon, aparat foto digital
etc.);
 Adresarea de jigniri, insulte, injurii, manifestarea de agresivitate în limbaj şi în
comportament faţă de personalul unităţii de învăţământ;
d) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit - nu este cazul.
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e) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă
unitate de învăţământ;
Pentru abaterile grave, săvârşite de elevi, sancţiunea e) va fi însoţită de:
1. Scăderea notei la purtare la 6.00 sau sub 6.00 în funcţie de gravitatea abaterilor (sau
calificativul "Suficient").
 Pentru abateri cumulate la b) 1, b) 2 şi b) 3
2. Scăderea notei la purtare sub 5.00 (sau calificativul” insuficient”) pentru faptele prevăzute
în nomenclatorul actelor de violenţă, anexa nr.5 a ROFUIP adopatat prin OMENCȘ 5079 din
2016 la codurile: 1.10,1.12,1.13,1.14,2.3,2.4, 4.3.

