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     Raportul privind analiza regulamentelor de organizare și funcționare ale
unităților de învățământ preuniversitar, a fost întocmit sub egida campaniei
„Milităm pentru pROFesionalism în educație”, în perioada mai-august 2019, prin
realizarea unei analize a regulamentelor de organizare și funcționare ale unităților
de învățământ preuniversitar din județ de către membrii Biroului executiv al
Consiliului Județean al Elevilor Teleorman, în vederea verificării respectării în
totalitate a prevederilor din Statutul Elevului (S.E.), Regulamentul-cadru de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (R.O.F.U.I.P.)
sau alte acte normative superioare din punct de vedere ierarhic, de către toate
unitățile de învățământ preuniversitar din județul Teleorman.
 
      Scopurile principale ale acestei campanii constau în tragerea unui semnal de
alarmă factorilor decizionali de la nivelul fiecărei unități de învățământ din
teritoriu cu privire la obligativitatea respectării în totalitate a actelor normative
superioare documentelor emise de către instituții, încetarea interpretării legii pe
baza unor principii subiective, dar și importanța actualizării și redactării corecte a
documentelor oficiale, acestea fiind cea mai sigură formă de comunicare dintre
instituție și alte persoane.

1. CUVÂNT INTRODUCTIV

Biroul Executiv al Consiliului Județean al Elevilor Teleorman
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2. COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „MIRCEA SCARLAT”

ARTICOLUL EXTRAS DIN ROF

Art. 85 » Elevii pot părăsi colegiul, în
timpul desfășurării programului școlar
numai cu aprobare.

S.E. Art. 15, lit. k) » să părăsească
perimetrul unităţii de învăţământ în
timpul programului şcolar, cu excepţia
elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute
de regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ.

Art. 96 » Deteriorarea și sustragerea
bunurilor materiale de orice fel se
sancționează cu imputarea contravalorii
acestora, suma fiind suportată de
elevul / elevii vinovat / vinovați sau de
întreaga clasă/clase, în cazul tăinuirii
sau neidentificării vinovatului și
scăderea notei la purtare.

S.E. Art. 17, alin. 1 » Elevii nu pot fi
supuşi unor sancţiuni colective.

Art. 101 »
a) la 5 absențe nemotivate:

observație individuală și mustrare în
fața clasei;

 
b) la 10 absențe nemotivate:

mustrare în fața Consiliului clasei,
scăderea notei la purtare cu 1 punct;

S.E. Art. 16, alin. 6 » Sancţionarea
elevilor sub forma mustrării în faţa
colectivului clasei sau al şcolii este
interzisă în orice context.

ÎN CONTRADICȚIE CU
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ARTICOLUL EXTRAS DIN ROF

Cap. IV » (1) Elevii trebuie să aibă o
ținută decentă. Sunt interzise:

vopsirea părului în culori stridente;
piercing pe faţă (nas, buze, sprâncene);
blugi decupaţi, franjuraţi, cu aplicaţii
(lanţuri);
pantaloni cu talie joasă;
bluze mai scurte decât nivelul taliei şi cu
decolteu adânc;
machiaj strident (ruj şi farduri de culori
intense)

Elevii care nu respectă cele menţionate
mai sus vor avea nota scăzută la
purtare cu minim 1 punct sau conform
hotărârilor comisiei pentru prevenirea şi
reducerea violenţei în mediul şcolar.
(2) Nerespectarea ţinutei constituie
abatere disciplinară şi este sancţionată
conform prevederilor articolelor
ROFUIP coroborate cu prevederile
speciale din prezentul regulament
privind modul de sancţionare al elevilor.
Lipsa ținutei decente în 5 situaţii pe
semestru, este sancţionată cu
scăderea notei la purtare cu 1 punct.

S.E. Art. 7, lit. p » Dreptul de a învăța
într-un mediu care sprijină libertatea
de expresie fără încălcarea drepturilor
și libertăților celorlalți participanți.
Libertatea de exprimare nu poate
prejudicia demnitatea, onoarea, viața
particulară a persoanei și nici dreptul
la propria imagine. Nu se consideră
libertate de expresie următoarele
manifestări: comportamentul jignitor
față de personalul din unitatea
școlară, utilizarea invectivelor și a
limbajului trivial, alte manifestări ce
încalcă normele de moralitate.

Art. 79, alin. 9, pct. 4) » În cazul în
care nu este găsit vinovatul, paguba
este suportată de întreaga clasă.

ÎN CONTRADICȚIE CU

S.E. Art. 17, alin. 1 » Elevii nu pot fi
supuşi unor sancţiuni colective.

3. LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN NOICA”

S.E. Art. 6, alin. 2 » Elevii au dreptul
la respectarea imaginii, demnității şi
personalităţii proprii.
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4. COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”

ARTICOLUL EXTRAS DIN ROF

Art. 65, lit. o) » să părăsească incinta
unității de învățământ în timpul
pauzelor sau după începerea
cursurilor, fără avizul profesorului de
serviciu sau al profesorului diriginte;

S.E. Art. 15, lit. k) » să părăsească
perimetrul unităţii de învăţământ în
timpul programului şcolar, cu excepţia
elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute
de regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ.

Art. 66 » (2) În unitățile de învățământ
se organizează, permanent, pe durata
desfășurării cursurilor, serviciul pe
școală al elevilor, în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare și funcționare a unității de
învățământ.
(3) Obligațiile elevilor care efectuează
serviciul pe școală sunt prevăzute în
Regulamentul de organizare și
funcționare a unității de învățământ.

R.O.F.U.I.P. Art. 198, alin. 2 » În
unităţile de învăţământ sunt interzise
măsurile care pot limita accesul la
educaţie al elevilor, cum ar fi, de
exemplu, efectuarea de către aceştia
a serviciului pe şcoală, interzicerea
participării la cursuri sau sancţionarea
elevilor care nu poartă uniforma
unităţii de învăţământ sau altele
asemenea.

Art. 67, alin. 2, lit. a) » elevul prins
fumând este avertizat în faţa CP al
clasei şi eliminat 3 zile de la cursuri, în
condițiile în care recidivează, cu
obligativitatea efectuării de activităţi în
şcoală, câte 6 ore pe zi, conform unui
program stabilit de comisia de anchetă;
părintele/susţinătorul legal este
notificat de către diriginte; dacă, în
termen de 8 săptămâni de la aplicarea
sancţiunii, elevul nu recidivează, nu se
va scădea nota la purtare.

ÎN CONTRADICȚIE CU

S.E. Art. 16, alin. 4 » Sancțiunile ce
pot fi aplicate elevilor sunt:
a) observație individuala;
b) mustrare scrisa;
c) retragerea temporara sau definitiva
a bursei de merit, a bursei sociale,
”Bani de liceu”, a bursei profesionale;
d) mutarea disciplinara la o clasa
paralela din aceeași u.î.;
e) preavizul de exmatriculare;
f) exmatriculare.
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ARTICOLUL EXTRAS DIN ROF

Art. 65, alin. 2 » Sancțiunile care se
pot aplica sunt următoarele:
a) observația;
b) avertismentul;
c) mustrarea scrisă;
d) retragerea temporară sau definitivă
a bursei de merit / banilor de
liceu/bursei profesionale;
e) eliminarea de la cursuri pe o
perioadă de 3 – 5 zile;
f) mutarea disciplinară la o clasă
paralelă, din aceeași unitate de
învățământ sau la o altă unitate
de învățământ;
g) preavizul de exmatriculare;
h) exmatricularea.

Art. 74, alin. 1 » Avertismentul în fața
clasei și / sau în fața consiliului
clasei/consiliului profesoral constă în
atenționarea elevului și sfătuirea
acestuia să se poarte în așa fel încât
să dea dovadă că a înțeles fapta
comisă, atrăgându-i-se totodată
atenția că, dacă nu își schimbă
comportamentul, i se va aplica o
sancțiune mai severă.

ÎN CONTRADICȚIE CU

S.E. Art. 16, alin. 6 » Sancționarea
elevilor sub forma mustrării în fata
colectivului clasei sau al școlii este
interzisa în orice context.

S.E. Art. 16, alin. 4 » Sancțiunile ce
pot fi aplicate elevilor sunt:
a) observație individuala;
b) mustrare scrisa;
c) retragerea temporara sau definitiva
a bursei de merit, a bursei sociale,
”Bani de liceu”, a bursei profesionale;
d) mutarea disciplinara la o clasa
paralela din aceeași u.î.;
e) preavizul de exmatriculare;
f) exmatriculare.

R.O.F.U.I.P. Art. 198, alin. 2 » În
unităţile de învăţământ sunt interzise
măsurile care pot limita accesul la
educaţie al elevilor, cum ar fi, de
exemplu, efectuarea de către aceştia
a serviciului pe şcoală, interzicerea
participării la cursuri sau sancţionarea
elevilor care nu poartă uniforma
unităţii de învăţământ sau altele
asemenea.
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ARTICOLUL EXTRAS DIN ROF

Art. 77 » (1) Eliminarea de la cursuri
pe o perioadă de 3 – 5 zile constă în
înlocuirea activității obișnuite a
elevului, pentru perioada aplicării
sancțiunii, cu un alt tip de activitate
desfășurată, de regulă, în cadrul
unității de învățământ, în sala de
lectură, în biblioteca școlii etc.
Activitatea pe care o desfășoară
elevul este stabilită de către director,
la propunerea consiliului clasei și se
realizează în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament și
ale Regulamentului de organizare și
funcționare a unității de învățământ.
Sancțiunea este însoțită de obligația
desfășurării de activități în folosul
Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny”.
Activitățile desfășurate trebuie să fie
adecvate vârstei și să nu pună în
pericol sănătatea și integritatea fizică
și psihică a elevului sancționat.

ÎN CONTRADICȚIE CU

S.E. Art. 16, alin. 4 » Sancțiunile ce
pot fi aplicate elevilor sunt:
a) observație individuala;
b) mustrare scrisa;
c) retragerea temporara sau definitiva
a bursei de merit, a bursei sociale,
”Bani de liceu”, a bursei profesionale;
d) mutarea disciplinara la o clasa
paralela din aceeași unitate de
învățământ;
e) preavizul de exmatriculare;
f) exmatriculare.

R.O.F.U.I.P. Art. 198, alin. 2 » În
unităţile de învăţământ sunt interzise
măsurile care pot limita accesul la
educaţie al elevilor, cum ar fi, de
exemplu, efectuarea de către aceştia
a serviciului pe şcoală, interzicerea
participării la cursuri sau sancţionarea
elevilor care nu poartă uniforma
unităţii de învăţământ sau altele
asemenea.

Art. 78 » (1) Mutarea disciplinară la o
clasă paralelă, în cadrul Colegiului
Tehnic ”Anghel Saligny”, sau la o altă
unitate de învățământ, se propune de
către consiliul clasei, se aprobă de
către consiliul profesoral și se aplică
prin înmânarea, în scris și sub
semnătură, a comunicării privind
sancțiunea, de către profesorul
diriginte/director părintelui, tutorelui
sau susținătorului legal al elevului
minor sau elevului, dacă acesta a
împlinit 18 ani.
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ARTICOLUL EXTRAS DIN ROF

Art. 86 » (2) În cazul în care vinovatul
nu se cunoaște, răspunderea materială
devine colectivă, revenind întregii
clase/ claselor.
(3) În cazul deteriorării/distrugerii
manualelor școlare primite gratuit,
elevii vinovați înlocuiesc manualul cu
un exemplar nou, corespunzător
disciplinei/modulului, anului de studiu
și tipului de manual. În caz contrar,
elevii vor achita de cinci ori
contravaloarea manualelor respective.

ÎN CONTRADICȚIE CU

S.E. Art. 17, alin. 1 » Elevii nu pot fi
supuşi unor sancţiuni colective.

S.E. Art. 28, alin. 2 » 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.

5. LICEUL TEHNOLOGIC DRĂGĂNEȘTI-VLAȘCA

ARTICOLUL EXTRAS DIN ROF

Art. 52, alin. 3 » Consiliul Elevilor îşi
desfăşoară activitatea în baza unui
regulament propriu și a unui plan anual
realizat sub îndrumarea
coordonatorului pentru proiecte şi
programe educative şcolare şi
extraşcolare (responsabil Comisia
Metodică a Diriginţilor), şi a unui grafic
de întruniri (acţiune/dată); aceste
documente vor fi transmise în copie
Consiliului de Administraţie al liceului;
la întrunirile Consiliului Şcolar al
Elevilor se întocmesc procese verbale,
iar un exemplar se depune la
coordonatorul pe proiecte şi programe
educative.

ÎN CONTRADICȚIE CU

S.E. Art. 40, alin. 4 » Consiliul
profesoral al unităţii de învăţământ
desemnează un cadru didactic care
va asigura o comunicare eficientă
între corpul profesoral şi consiliul
elevilor. Acesta nu se va implica în
luarea deciziilor Consiliului Şcolar al
Elevilor.
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ARTICOLUL EXTRAS DIN ROF

Art. 57 » (3) Fetele vor avea coafuri
adecvate; nu se admite machiaj
exagerat. În caz contrar elevele sunt
sancţionate conform prezentului
regulament;
(4) Băieţii vor avea părul îngrijit, fără
tunsori extravagante. Nu se admit
perciuni lungi, cercei în urechi, în nas
sau în alte părţi ale corpului. În caz
contrar vor fi sancţionaţi prezentului
regulament.La a treia abatere atât
fetele cât şi băieţii vor fi sancţionaţi şi
cu scăderea notei la purtare cu 1
punct;

Art. 59, alin. 10 » Elevii vinovaţi de
distrugerea bunurilor şcolii vor înlocui
obiectul distrus cu unul nou sau vor
repara acest obiect, iar în cazul în care
vinovatul nu se cunoaşte răspunderea
materială revine clasei sau întregului
colectiv al şcolii.

ÎN CONTRADICȚIE CU

S.E. Art. 6, alin. 2 » Elevii au dreptul
la respectarea imaginii, demnităţii şi
personalităţii proprii.

S.E. Art. 7, lit. p » Dreptul de a învăța
într-un mediu care sprijină libertatea
de expresie fără încălcarea drepturilor
și libertăților celorlalți participanți.
Libertatea de exprimare nu poate
prejudicia demnitatea, onoarea, viața
particulară a persoanei și nici dreptul
la propria imagine. Nu se consideră
libertate de expresie următoarele
manifestări: comportamentul jignitor
față de personalul din unitatea
școlară, utilizarea invectivelor și a
limbajului trivial, alte manifestări ce
încalcă normele de moralitate.

S.E. Art. 17, alin. 1 » Elevii nu pot fi
supuşi unor sancţiuni colective.
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ARTICOLUL EXTRAS DIN ROF

Art. 133 » (2) In unitatea de
invatamant se organizeaza,
permanent, pe durata desfasurarii
cursurilor, serviciul pe scoala al
elevilor claselor VIII- XII.
(3) Obligatiile elevilor care efectueaza
serviciul pe scoala sunt:
 a) Realizarea serviciului pe scoala se
conform planificarii facute de directorul
adjunct.
 b) Purtarea unui semn distinctiv care
le atesta aceasta calitate (ecuson).
 c) Elevii de serviciu sunt obligati sa
efectueze serviciul in intervalul 7.45-
14,00 .

Art. 156 » (2) In cazul in care vinovatul
nu se cunoaste sau este protejat,
raspunderea materiala devine
colectiva, revenind intregii clase /
claselor.
(3) In cazul deteriorarii/distrugerii
manualelor scolare primite gratuit,
elevii vinovati inlocuiesc manualul cu
un exemplar nou, corespunzator
disciplinei/modulului, anului de studiu
si tipului de manual. In caz contrar,
elevii vor achita de cinci ori
contravaloarea manualelor respective.

ÎN CONTRADICȚIE CU

S.E. Art. 17, alin. 1 » Elevii nu pot fi
supuşi unor sancţiuni colective.

R.O.F.U.I.P. Art. 198, alin. 2 » În
unităţile de învăţământ sunt interzise
măsurile care pot limita accesul la
educaţie al elevilor, cum ar fi, de
exemplu, efectuarea de către aceştia
a serviciului pe şcoală, interzicerea
participării la cursuri sau sancţionarea
elevilor care nu poartă uniforma
unităţii de învăţământ sau altele
asemenea.

S.E. Art. 28, alin. 2 » 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.

6. COLEGIUL NAȚIONAL UNIREA
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ARTICOLUL EXTRAS DIN ROF ÎN CONTRADICȚIE CU

Art. 168, alin. 6 » Elevii care au
obtinut in anul scolar anterior o not la
purtare sub 9 nu pot fi alesi ca
reprezentanti in Consiliul elevilor.

S.E. Art. 33, alin. 2 » Fiecare elev are
dreptul de a alege şi de a fi ales ca
reprezentant al elevilor din unitatea de
învăţământ preuniversitar. Este
interzisă limitarea sau restrângerea
dreptului de a alege sau de a fi ales,
indiferent de rasă, naţionalitate, etnie,
limbă, religie, statut socioeconomic,
convingeri sociale sau politice, sex,
orientare sexuală, vârstă, dizabilitate,
boală, apartenenţă la un grup
defavorizat, medie generală, medie la
purtare, situaţie şcolară precum şi
orice alt criteriu discriminatoriu.

7. LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1

ARTICOLUL EXTRAS DIN ROF ÎN CONTRADICȚIE CU

Anexa 4, alin. 6 » În cazurile de
abateri disciplinare grave și foarte
grave (comportament agresiv, lipsit de
respect față de colegi și față de
cadrele didactice, încălcarea repetată
a regulilor de comportament din
școală), elevii vor fi sancționați prin
obligația de a efectua 2-4-6 ore de
muncă în folosul comunității. Această
activitate se va desfășura în timpul orei
de consiliere sau în afara orarului școlii
și numai sub stricta supraveghere a
personalului administrativ și de
îngrijire. De asemenea, părinții vor fi
anunțați în scris sau telefonic de
această sancțiune.

R.O.F.U.I.P. Art. 198, alin. 2 » În
unităţile de învăţământ sunt interzise
măsurile care pot limita accesul la
educaţie al elevilor, cum ar fi, de
exemplu, efectuarea de către aceştia
a serviciului pe şcoală, interzicerea
participării la cursuri sau sancţionarea
elevilor care nu poartă uniforma
unităţii de învăţământ sau altele
asemenea.
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ARTICOLUL EXTRAS DIN ROF ÎN CONTRADICȚIE CU

Paginile 65 - 69 » Abaterile pentru
care se sancționează cu obligarea
efectuării muncii în folosul școlii și/sau
donației în valoare de 10 lei pentru
fondul de carte.

R.O.F.U.I.P. Art. 198, alin. 2 » În
unităţile de învăţământ sunt interzise
măsurile care pot limita accesul la
educaţie al elevilor, cum ar fi, de
exemplu, efectuarea de către aceştia
a serviciului pe şcoală, interzicerea
participării la cursuri sau sancţionarea
elevilor care nu poartă uniforma
unităţii de învăţământ sau altele
asemenea.

S.E. Art. 16, alin. 4 » Sancțiunile ce
pot fi aplicate elevilor sunt:
a) observație individuala;
b) mustrare scrisa;
c) retragerea temporara sau definitiva
a bursei de merit, a bursei sociale,
”Bani de liceu”, a bursei profesionale;
d) mutarea disciplinara la o clasa
paralela din aceeași u.î.;
e) preavizul de exmatriculare;
f) exmatriculare.

8. LICEUL TEHNOLOGIC „VIRGIL MADGEARU”
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ARTICOLUL EXTRAS DIN ROF ÎN CONTRADICȚIE CU

Art. 19, alin. 6 » Elevii care au obtinut
în anul scolar anterior o notă la purtare
sub 9 nu pot fi alesi ca reprezentanti în
Consiliul elevilor.

S.E. Art. 33, alin. 2 » Fiecare elev are
dreptul de a alege şi de a fi ales ca
reprezentant al elevilor din unitatea de
învăţământ preuniversitar. Este
interzisă limitarea sau restrângerea
dreptului de a alege sau de a fi ales,
indiferent de rasă, naţionalitate, etnie,
limbă, religie, statut socioeconomic,
convingeri sociale sau politice, sex,
orientare sexuală, vârstă, dizabilitate,
boală, apartenenţă la un grup
defavorizat, medie generală, medie la
purtare, situaţie şcolară precum şi
orice alt criteriu discriminatoriu.

2.1.4 » Masuri disciplinare pot fi
considerate, printre altele:

efectuarea unor teme drept
pedeapsa
exmatricularea de la ora
recuperarea lecţiilor pierdute
curatarea mizeriei facute
munca de întreţinere a curaţeniei
obligatorie
munca în folosul comunitaţii şcolare
avertisment / mustrare
exmatriculare
eliminare definitiva din şcoala

S.E. Art. 16, alin. 4 » Sancțiunile ce
pot fi aplicate elevilor sunt:
a) observație individuala;
b) mustrare scrisa;
c) retragerea temporara sau definitiva
a bursei de merit, a bursei sociale,
”Bani de liceu”, a bursei profesionale;
d) mutarea disciplinara la o clasa
paralela din aceeași u.î.;
e) preavizul de exmatriculare;
f) exmatriculare.

R.O.F.U.I.P. Art. 198, alin. 2 » În
unităţile de învăţământ sunt interzise
măsurile care pot limita accesul la
educaţie al elevilor, cum ar fi, de
exemplu, efectuarea de către aceştia
a serviciului pe şcoală, interzicerea
participării la cursuri sau sancţionarea
elevilor care nu poartă uniforma
unităţii de învăţământ sau altele
asemenea.
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ARTICOLUL EXTRAS DIN ROF ÎN CONTRADICȚIE CU

2.1.6 » Elevul care împiedica
desfaşurarea în bune condiţii a orei, ori
o întrerupe, poate Sa fie obligat de
catre profesor Sa paraseasca ora de
clasa. Cine este exclus de la ora, se
anunţa la diriginte, psihologul şcolar
sau la persoana desemnata
responsabila de catre conducerea
şcolii pentru asemenea cazuri.
Profesorul care a exclus un elev de la
ora de clasa va întocmi în aceeaşi zi o
informare pentru diriginte.

R.O.F.U.I.P. Art. 198, alin. 2 » În
unităţile de învăţământ sunt interzise
măsurile care pot limita accesul la
educaţie al elevilor, cum ar fi, de
exemplu, efectuarea de către aceştia
a serviciului pe şcoală, interzicerea
participării la cursuri sau sancţionarea
elevilor care nu poartă uniforma
unităţii de învăţământ sau altele
asemenea.

9. LICEUL TEHNOLOGIC „G. DAVID PRAPORGESCU”

ARTICOLUL EXTRAS DIN ROF ÎN CONTRADICȚIE CU

Art. 9 » Consiliului de Administrație al
școlii este alcătuit din 13 membrii
conform OMEN nr. 3160/2017,
Articolul I și adresei ISJ Teleorman nr.
11227/10.09.2018, dintre care 6 sunt
cadre didactice, primarul sau
reprezentant al primarului, 2
reprezentanți al Consiliului Local, 1
reprezentant al părinților și 3
reprezentanți ai agenților economici.

Legea nr. 82/2018, alin. 16 » La
articolul I punctul 16, articolul 96
alineatul (2), litera a^1) se abrogă.

Legea nr. 1/2011, art. 96, alin. 2, lit. d
» în consiliile de administraţie ale
unităţilor şcolare, din cota rezervată
părinţilor un loc este repartizat, cu
drept de vot, unui reprezentant al
elevilor, care a împlinit 18 ani.
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ARTICOLUL EXTRAS DIN ROF ÎN CONTRADICȚIE CU

Cap. II, lit. J, alin. 3 » Consiliul unităţii
este format din reprezentanţi ai elevilor
din fiecare clasă. Acesta se întruneşte,
de regulă, lunar sau la cererea
Preşedintelui Consiliului elevilor, la
cererea Directorului, a Coordonatorului
educativ şi ori de câte ori este
necesar.

R.I. CNE, art. 65, alin. 1 » Adunarea
generală ordinară poate fi convocată
de:
  a)  Preşedinte sau o treime din Biroul
executiv.
 b) O treime din membrii Adunării
generale prin adresă către Biroul
executiv.

10. LICEUL TEORETIC PIATRA

Cap. VII, alin. 3 » Elevii de serviciu pe
şcoală îşi desfășoară activitatea sub
îndrumarea profesorului de serviciu.

R.O.F.U.I.P. Art. 198, alin. 2 » În
unităţile de învăţământ sunt interzise
măsurile care pot limita accesul la
educaţie al elevilor, cum ar fi, de
exemplu, efectuarea de către aceştia
a serviciului pe şcoală, interzicerea
participării la cursuri sau sancţionarea
elevilor care nu poartă uniforma
unităţii de învăţământ sau altele
asemenea.

Cap. VII, alin. 5 » Abateri:
Neprezentarea la serviciul pe clasă/
școală

 
Sancțiuni:

Repetare: Eliminare 3-5 zile
Repetare: Mutarea disciplinară la o
clasă paralelă sau altă şcoală
Repetare: Mutarea disciplinară la o
altă şcoală; Munca socială în
şcoală (numărul orelor se stabileşte
în funcţie de pagubă)
Repetare:6 ore de muncă socială

R.O.F.U.I.P. Art. 198, alin. 2 » În
unităţile de învăţământ sunt interzise
măsurile care pot limita accesul la
educaţie al elevilor, cum ar fi, de
exemplu, efectuarea de către aceştia
a serviciului pe şcoală, interzicerea
participării la cursuri sau sancţionarea
elevilor care nu poartă uniforma
unităţii de învăţământ sau altele
asemenea.
 
S.E. Art. 16, alin. 4
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ARTICOLUL EXTRAS DIN ROF ÎN CONTRADICȚIE CU

Cap. VII, alin. 6 » E. Actele pe baza
cărora se face motivarea se vor
prezenta în decurs de 5 zile lucrătoare
de la absentare şi vor fi păstrate de
diriginte pe tot parcursul anului şcolar.
F. Nerespectarea termenului de 5 zile
pentru prezentarea actelor de motivare
a absenţelor atrage după sine
considerarea acestora ca fiind
nemotivate.

R.O.F.U.I.P., art. 102, alin. 6 » Actele
pe baza cărora se face motivarea
absenţelor se prezintă în termen de 7
zile de la reluarea activităţii elevului şi
sunt păstrate de către învăţătorul /
institutorul / profesorul pentru
învăţământul primar / profesorul
diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.

11. LICEUL TEORETIC VIDELE

ARTICOLUL EXTRAS DIN ROF ÎN CONTRADICȚIE CU

Art. 131, lit. a » Elevilor li se interzice
să poarte:

pantaloni scurți / bermude/pantaloni
tăiați (decupați);
fuste sau rochii foarte scurte,
transparente;
colanți în locul fustei/pantalonului;
bluze/tricouri cu talie scurtă.

S.E. Art. 7, lit. p » Dreptul de a învăța
într-un mediu care sprijină libertatea
de expresie fără încălcarea drepturilor
și libertăților celorlalți participanți.
Libertatea de exprimare nu poate
prejudicia demnitatea, onoarea, viața
particulară a persoanei și nici dreptul
la propria imagine. Nu se consideră
libertate de expresie următoarele
manifestări: comportamentul jignitor
față de personalul din unitatea
școlară, utilizarea invectivelor și a
limbajului trivial, alte manifestări ce
încalcă normele de moralitate.

S.E. Art. 6, alin. 2 » Elevii au dreptul
la respectarea imaginii, demnităţii şi
personalităţii proprii.
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ARTICOLUL EXTRAS DIN ROF ÎN CONTRADICȚIE CU

Art. 138, lit. o » să părăsească incinta
unității de învățământ în timpul
pauzelor sau după începerea
cursurilor, fără avizul profesorului de
serviciu sau a învățătorului/
institutorului / profesorului pentru
învățământul primar / profesorului
diriginte.

12. LICEUL TEHNOLOGIC „SFÂNTUL HARALAMBIE”

Art. 173, alin. 6 » Elevii care au
obținut în anul școlar anterior o notă la
purtare sub 9 nu pot fi aleși ca
reprezentanți în Consiliul elevilor.

Art. 174 » Structurile asociative ale
elevilor sunt:
    a) Consiliul Județean al Elevilor;
    b) Consiliul Regional al Elevilor;
    c) Consiliul Național al Elevilor.

R.I. CNE, Art. 1 » Prezentul
regulament este elaborat în baza art.
75 din R.O.F. CNE, aprobat prin
Ordinul ministrului educaţiei naţionale
şi cercetării ştiinţifice nr. 3838 din
23.05.2016, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 429
din 08.06.2016 și reglementează
activitatea consiliilor județene ale
elevilor, a Consiliului Municipal al
Elevilor București, a consiliilor şcolare
ale elevilor cât și alte aspecte din
cadrul Consiliului Național al Elevilor.

S.E. Art. 15, lit. k » să părăsească
perimetrul unităţii de învăţământ în
timpul programului şcolar, cu excepţia
elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute
de regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ

S.E. Art. 33, alin. 2 » Fiecare elev are
dreptul de a alege şi de a fi ales ca
reprezentant al elevilor din unitatea de
învăţământ preuniversitar. Este
interzisă limitarea sau restrângerea
dreptului de a alege sau de a fi ales,
indiferent de rasă, naţionalitate, etnie,
limbă, religie, statut socioeconomic,
convingeri sociale sau politice, sex,
orientare sexuală, vârstă, dizabilitate,
boală, apartenenţă la un grup
defavorizat, medie generală, medie la
purtare, situaţie şcolară precum şi
orice alt criteriu discriminatoriu.

RAROFUIP - CJE TR 2019 PAGINA 18 DIN 20



ARTICOLUL EXTRAS DIN ROF ÎN CONTRADICȚIE CU

Codul de conduită al elevilor, art. 6,
III » Pentru asigurarea ordinii și
disciplinei, necesare desfășurării
activității școlare, sunt interzise:
 
(1) A. Pentru băieți:

părul vopsit, frizuri provocatoare,
ostentative, părul lung neîngrijit,
neprins la spate;
barbă/mustață, cercei, piercinguri;
pantaloni scurți tip șort sau
extravaganți la elevii de liceu;
tricouri cu înscrisuri/mesaje/desene
discriminatorii;

B. Pentru fete:
părul vopsit în culori stridente, frizurile
provocatoare, părul lung neîngrijit;
machiajul exagerat, bijuteriile
ostentative;
purtarea bluzelor foarte decoltate,
transparente sau scurte; a fustelor cu
talie joasă și / sau mulate și / sau foarte
scurte precum și a pantalonilor scurți
sau a colanților fără fustă sau sarafan;

Codul de conduită al elevilor, art. 6,
IV » Pentru asigurarea securității
elevilor, respectiv - pentru evitarea
accidentelor, este interzis elevelor/
elevilor:
(1) să părăsească școala în timpul
programului fără aprobare scrisă de la
diriginte, profesorul de serviciu, sau
directorul școlii;
 
 

S.E. Art. 15, lit. k » să părăsească
perimetrul unităţii de învăţământ în
timpul programului şcolar, cu excepţia
elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute
de regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ

S.E. Art. 6, alin. 2 » Elevii au dreptul
la respectarea imaginii, demnităţii şi
personalităţii proprii.

S.E. Art. 7, lit. p » Dreptul de a învăța
într-un mediu care sprijină libertatea
de expresie fără încălcarea drepturilor
și libertăților celorlalți participanți.
Libertatea de exprimare nu poate
prejudicia demnitatea, onoarea, viața
particulară a persoanei și nici dreptul
la propria imagine. Nu se consideră
libertate de expresie următoarele
manifestări: comportamentul jignitor
față de personalul din unitatea
școlară, utilizarea invectivelor și a
limbajului trivial, alte manifestări ce
încalcă normele de moralitate.

În acest ROF se repetă de două sau mai multe ori anumite prevederi
(drepturi / sancțiuni / îndatoriri ale elevilor)
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13. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT CARE NU AU RĂSPUNS
SOLICITĂRII ROF-ULUI ÎN BAZA LEGII 544/2001

COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA”, ALEXANDRIA

LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU GHICA”, ALEXANDRIA

LICEUL TEORETIC „NICOLAE BĂLCESCU”, ALEXANDRIA

LICEUL TEORETIC „MARIN PREDA”, TURNU MĂGURELE

LICEUL TEHNOLOGIC „ANDREI ȘAGUNA”, BOTOROAGA

LICEUL TEORETIC OLTENI, OLTENI
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