
ANEXA nr. 1 

 la Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Economic ”Delta 

Dunării” Tulcea – an școlar 2021-2022 

REGIMUL SANCȚIUNILOR 

ÎN CADRUL COLEGIULUI ECONOMIC ”DELTA DUNĂRII” TULCEA 

 
Aceste reglementări își propun să asigure o aplicare unitară a sancțiunilor la 

nivelul tuturor  claselor, în funcție de cele 2 cicluri : inferior (cls. IX, X, 

Sc.profesională) și cel superior (cls. a XI-a și a XII-a). 

 

A. SANCȚIUNILE CARE POT FI APLICATE ÎN CADRUL 

COLEGIULUI ECONOMIC ”DELTA DUNĂRII” TULCEA: 

a) ciclul inferior al liceului 

Nr.crt. Sancțiunea  Observații 

1)  Observația individuală  

2)  Mustrarea scrisă 1  

3)  Retragerea temporară sau definită a bursei Numai pentru elevii 

bursieri 

4)  Mutarea disciplinară la o altă clasă paralelă Numai acolo unde există 

cel puțin 2 clase paralele 

în același 

domeniu/calificare 

profesională 

5)  Mustrarea scrisă 2 Folosim aceste variante 

deoarece este singura 

sancțiune efectivă, iar 

plaja încălcărilor 

normelor este foarte mare.  

6)  Mustrarea scrisă 3 

7)  Mustrarea scrisă 4 

b) ciclul superior al liceului 

Nr.crt. Sancțiunea  Observații 

1)  Observația individuală  

2)  Mustrarea scrisă   

3)  Retragerea temporară sau definită a bursei Numai pentru elevii 

bursieri 

4)  Mutarea disciplinară la o altă clasă paralelă Numai acolo unde există 

cel puțin 2 clase paralele 

în același 

domeniu/calificare 

profesională 

5)  Preaviz de exmatriculare 1 Folosim aceste variante 

deoarece este singura 

sancțiune efectivă până la 

exmatriculare și acoperă o 

plajă foarte mare a 

absențelor nemotivate (de 

la 21 la 39) 

6)  Preaviz de exmatriculare 2 

7)  Preaviz de exmatriculare 3 

8)  Exmatricularea   



 

 

B. SANCȚIUNI / SCĂDEREA NOTEI LA PURTARE 

 

a.CICLUL INFERIOR AL LICEULUI (CLS. IX, X, SC.PROFESIONALĂ) 

Nr.crt. Sancțiunea  Scăderea notei la 

purtare 

1.  Observația individuală 1 punct 

2.  Mustrarea scrisă 1 2 puncte 
 

3.  Retragerea temporară sau definită a bursei 2 puncte 

(în funcție de numărul de 

absențe nemotivate) 

4.  Mutarea disciplinară la o altă clasă paralelă 2-3 puncte 

5.  Mustrarea scrisă 2 3 puncte 

6.  Mustrarea scrisă 3 4 puncte 

7.  Mustrarea scrisă 4 5 puncte 

 

b.CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI (CLS. XI, XII) 

Nr.crt. Sancțiunea  Scăderea notei la 

purtare 

1.  Observația individuală 1 punct 

2.  Mustrarea scrisă  2 puncte 

 

3.  Retragerea temporară sau definită a bursei 2 puncte 

 

4.  Mutarea disciplinară la o altă clasă paralelă 2-3 puncte 

5.  Preaviz de exmatriculare 1 3 puncte 

6.  Preaviz de exmatriculare 2 4 puncte 

7.  Preaviz de exmatriculare 3 5puncte 

8.  Exmatricularea  6-7 puncte 

 

C. SANCȚIUNI / NUMĂR ABSENȚE NEMOTIVATE 

a. Ciclul inferior al liceului (cls. IX, X, Sc.profesională) 

Nr. 

crt. 

Sancțiunea Numărul de absențe 

nemotivate 

OBS. 

1.  Observația individuală 10  abs. nemotivate  

2.  Mustrarea scrisă 1 20 absențe nemotivate  

3.  Retragerea 

temporară sau 

definită a bursei: 

 

a. de merit 10  abs. nemotivate care să 

conducă la scăderea notei la 

purtare cu 1 punct în sem.I sau 

media generală sub 9,50 – 

temporar din sem. II 

 

b.de studiu 10  abs. nemotivate care să 

conducă la scăderea notei la 

purtare cu 1 punct în sem.I sau 

media generală sub 7,50– 

temporar din sem. II 

 



c.de tip ”c” – 

ajutor social 

10  abs. nemotivate care să 

conducă la scăderea notei la 

purtare cu 1 punct în sem.I sau 

corigent în sem.I– temporar 

din sem. II 

 

d.”bani de 

liceu” 

20 de absențe nemotivate sau 

scăderea notei la purtare sub 

7,00  - definitiv 

 

e.profesională 10 absențe nemotivate – media 

9 la purtare – temporar – 1 

lună 

Dacă în luna în 

care a pierdut 

bursa 

profesională 

elevul nu mai 

înregistrează nici 

o absență 

nemotivată , 

reprimește bursa 

din luna 

următoare 

20 absențe nemotivate – media 

8 la purtare – temporar – 3 

luni 

Dacă în cele 3 

luni, cât a pierdut 

bursa, nu mai 

înregistrează nici 

o absență, 

reprimește bursa 

din luna a 4-a 

40 absențe nemotivate – media 

6 la purtare – temporar – 6 

luni 

Dacă în cele 6 

luni, cât a pierdut 

bursa, nu mai 

înregistrează nici 

o absență, 

reprimește bursa 

din luna a 7-a 

f.Phoebus –

pentru 

prevenirea 

abandonului 

școlar 

10 absențe nemotivate care să 

determine scăderea notei la 

purtare cu 1 punct / media 

generală sub 6,75 în sem.I – 

temporar din sem.II 

 

g. Phoebus –

pentru 

performanță 

școlară 

10 absențe nemotivate care să 

determine scăderea notei la 

purtare cu 1 punct / media 

generală sub 9,50 în sem.I – 

temporar din sem.II 

 

4.  Mutarea disciplinară la o altă 

clasă paralelă 

20-30 absențe nemotivate și, 

dacă se impune măsura 

reducerii situațiilor 

conflictuale și creșterea 

performanței școlare 

 

5.  Mustrarea scrisă 2 30 absențe nemotivate  

6.  Mustrarea scrisă 3 40 absențe nemotivate  

7.  Mustrarea scrisă 4 Peste 50 absențe nemotivate  

 

b. Ciclul superior al liceului (cls. XI, XII): 

Nr. 

crt. 

Sancțiunea Numărul de absențe 

nemotivate 

OBS. 

1.  Observația individuală 10  abs. nemotivate  

2.  a. de merit 10  abs. nemotivate care să 

conducă la scăderea notei la 
 



Retragerea 

temporară sau 

definită a bursei: 

purtare cu 1 punct în sem.I sau 

media generală sub 9,50 – 

temporar din sem. II 

b.de studiu 10  abs. nemotivate care să 

conducă la scăderea notei la 

purtare cu 1 punct în sem.I sau 

media generală sub 7,50– 

temporar din sem. II 

 

c.de tip ”c” – 

ajutor social 

10  abs. nemotivate care să 

conducă la scăderea notei la 

purtare cu 1 punct în sem.I sau 

corigent în sem.I– temporar 

din sem. II 

 

d.”bani de 

liceu” 

20 de absențe nemotivate sau 

scăderea notei la purtare sub 

7,00  - definitiv 

 

e.profesională 10 absențe nemotivate – media 

9 la purtare – temporar – 1 

lună 

Dacă în luna în 

care a pierdut 

bursa 

profesională 

elevul nu mai 

înregistrează nici 

o absență 

nemotivată , 

reprimește bursa 

din luna 

următoare 

20 absențe nemotivate – media 

8 la purtare – temporar – 3 

luni 

Dacă în cele 3 

luni, cât a pierdut 

bursa, nu mai 

înregistrează nici 

o absență, 

reprimește bursa 

din luna a 4-a 

40 absențe nemotivate – media 

6 la purtare – temporar – 6 

luni 

Dacă în cele 6 

luni, cât a pierdut 

bursa, nu mai 

înregistrează nici 

o absență, 

reprimește bursa 

din luna a 7-a 

f.Phoebus –

pentru 

prevenirea 

abandonului 

școlar 

10 absențe nemotivate care să 

determine scăderea notei la 

purtare cu 1 punct / media 

generală sub 6,75 în sem.I – 

temporar din sem.II 

 

g. Phoebus –

pentru 

performanță 

școlară 

10 absențe nemotivate care să 

determine scăderea notei la 

purtare cu 1 punct / media 

generală sub 9,50 în sem.I – 

temporar din sem.II 

 

3.  Mutarea disciplinară la o altă 

clasă paralelă 

20-30 absențe nemotivate și, 

dacă se impune măsura 

reducerii situațiilor 

conflictuale și creșterea 

performanței școlare 

 

4.  Preaviz de 

exmatriculare: 

  

1 20 absențe nemotivate  

2 30 absențe nemotivate  

3 40 absențe nemotivate  



5.  Exmatricularea  peste 50 de  absențe 

nemotivate 
 

 

 

D. SANCȚIUNI / NERESPECTAREA 

INTREDICȚIILOR/COMITEREA ACTELOR DE VIOLENȚĂ  

Nr. 

crt. 

Nume interdicție nerespectată Sancțiunea acordată la nivelul: 

ciclului  

inferior 

ciclului superior 

a. să distrugă, modifice sau completeze 
documentele şcolare, precum cataloage, 
foi matricole, carnete de elev şi orice alte 
documente din aceeaşi categorie  

Mustrare scrisă 

2 

Preaviz exmatriculare 1 

Mustrare scrisă 

3 

Preaviz exmatriculare 3 

b. să introducă şi să difuzeze, în unitatea de 
învăţământ preuniversitar, materiale 
care, prin conţinutul lor, atentează la 
independenţa, suveranitatea, unitatea şi 
integritatea naţională a ţării, care cultivă 
violenţa, intoleranţa sau care lezează 
imaginea publică a unei persoane 

Mustrare scrisă 

1 

Preaviz exmatriculare 1 

c. să blocheze căile de acces în spaţiile de 
învăţământ 

Mustrare scrisă 

1 

Preaviz exmatriculare 1 

d. să difuzeze materiale electorale, de 
prozelitism religios, cu caracter obscen 
sau pornografic în incinta unităţilor de 
învăţământ 

Mustrare scrisă 

2 

Preaviz exmatriculare 2 

e să introducă şi/sau să facă uz în 
perimetrul unităţii de învăţământ de 
orice tipuri de arme sau alte produse 
pirotehnice, precum muniţie, petarde, 
pocnitori sau altele asemenea, spray-uri 
lacrimogene, paralizante sau altele 
asemenea care, prin acţiunea lor, pot 
afecta integritatea fizică şi psihică a 
elevilor şi a personalului unităţii de 
învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi 
de bunurile personale care nu atentează 
la siguranţa personală sau a celorlalte 
persoane din unitatea de învăţământ, în 
conformitate cu prevederile legale 

Mustrare scrisă 

4 

Preaviz exmatriculare 3 

f. 1. nedepunerea 
telefoanelor mobile 
la locul stabilit de 
cadrul didactic, pe 
timpul orelor de 
curs sau al altor 
activități organizate 
de colegiu sau 
coordonate de 
personalul 
colegiului si 
nesetarea acestuia 
pe regimul 
silențios. 

o dată Observatie 

individuala 

Observatie individuala 

a 2-a oară Mustrare scrisă 

1 

Mustrare scrisă 

a 3-a oară Mustrare scrisă 

2 

Preaviz exmatriculare 1 

 

 



2. Utilizarea 
telefoanelor  pe 
timpul orelor de 
curs sau al altor 
activități organizate 
de colegiu, in alt 
SCOP, decat cel 
didactic stabilit de 
catre cadrul 
didactic 

o dată Observatie 

individuala 

Observatie individuala 

a 2-a oară Mustrare scrisă 

1 

Mustrare scrisă 

a 3-a oară Mustrare scrisă 

2 

Preaviz exmatriculare 1 

 

 

3. elevilor le este 

interzis să filmeze și să 

posteze pe rețelele de 

socializare, imagini sau 

informații referitoare la 

orice activitate 

curriculară sau 

extracurriculară care se 

desfășoară în incinta 

colegiului sau în spații 

externe în care elevii își 

desfășoară momentan 

activitatea. Se 

exceptează această 

interdicție, numai dacă 

a existat o decizie 

comună a elevilor și 

cadrelor didactice care 

coordonează acea 

activitate și dacă ea a 

fost aprobată de 

conducerea colegiului 

o dată Mustrare scrisă 

2 

Preaviz exmatriculare 1 

 

a 2-a oară Mustrare scrisă 

3 

Preaviz exmatriculare 2 

 

a 3-a oară Mustrare scrisă 

4 

Preaviz exmatriculare 3 

 

 

g. să lanseze anunţuri false către serviciile 
de urgenţă 

Mustrare scrisă 

2 

Preaviz exmatriculare 2 

h. 1.Să părăsească 
perimetrul unităţii 
de învăţământ în 
timpul programului 
şcolar, prin punctul 
de acces. 
 Fac excepţie elevii 
majori şi a situaţiile 
prevăzute de 
regulamentul de 
organizare şi 
funcţionare al 
unităţii de 
învăţământ. 

o dată Observatie 

individuala 

Observatie individuala 

a 2-a oară Mustrare scrisă 

1 

Preaviz exmatriculare 1 

a 3-a oară Mustrare scrisă 

2 

Preaviz exmatriculare 2 

2 .Să părăsească 
perimetrul unităţii 
de învăţământ în 
timpul programului 
şcolar, prin punctul 
de acces sau 
ESCALADAND 
GARDUL SCOLII. 

o dată Mustrare scrisă 

2 

Preaviz exmatriculare 1 

 

a 2-a oară Mustrare scrisă 

3 

Preaviz exmatriculare 2 

 

a 3-a oară Mustrare scrisă 

4 

Preaviz exmatriculare 3 

 

 



3.pentru elevii 
interni să 
părăsească 
perimetrul unităţii 
de învăţământ, prin 
punctul de acces 
sau escaladand 
gardul scolii, fara 
bilet de voie acordat 
de profesorul 
diriginte, profesor 
de serviciu, 
pedagog, 
conducerea scolii . 

o dată Observatie 

individuala 

Observatie individuala 

a 2-a oară Mustrare scrisă 

1 

Preaviz exmatriculare 1 

a 3-a oară Mustrare scrisă 

2 

Preaviz exmatriculare 2 

i. să invite/ faciliteze 
intrarea în şcoală a 
persoanelor străine, 
fără acordul conducerii 
şcolii şi al diriginţilor: 

o dată Mustrare scrisă 

2 

Preaviz exmatriculare 1 

a 2-a oară Mustrare scrisă 

3 

Preaviz exmatriculare 2 

a 3-a oară Mustrare scrisă 

4 

Preaviz exmatriculare 3 

j. să deţină sau să 
consume, droguri, 
băuturi alcoolice 
sau alte substanţe 
interzise, ţigări, 
substanţe 
etnobotanice şi sa 
participe la jocuri 
de noroc. 

o dată Mustrare scrisă 

1 

Preaviz exmatriculare 1 

a 2-a oară Mustrare scrisă 

2 

Preaviz exmatriculare 2 

a 3-a oară Mustrare scrisă 

3 

Preaviz exmatriculare 3 

l. Fapte de violență 
ușoare 
 a.1 Atac la persoana 
-violarea secretului 
corespondentei, 
-discriminare si 
instigare la 
discriminare, 
-insulte grave repetate, 
-amenintari repetate, 
-santaj, 
-inselaciune, 

o dată Mustrare scrisă 

1 

Preaviz exmatriculare 1 

a 2-a oară Mustrare scrisă 

2 

Preaviz exmatriculare 1 

a 3-a oară Mustrare scrisă 

3 

Preaviz exmatriculare 3 

-instigare la violenţă, 
-violenţe fizice uşoare 
fără arme, 
-lăsarea fără ajutor, 
-fapte privitoare la 
viaţa sexuală, 
-violenţa fizică gravă 
fără arme, 
-violenţa fizică cu 
arme, 
-violenţă fizică cu arme 
de foc,omor sau 
tentativă de omor) 
 

o dată Mustrare scrisă 

1 

Mustrare scrisă 1 

a 2-a oară Mustrare scrisă 

2 

Preaviz exmatriculare 2 

a 3-a oară Mustrare scrisă 

3 

Preaviz exmatriculare 3 

 

 

 



m. a.2Atentat la bunuri 
-însuşirea bunului 
găsit, 
-furt şi tentativă de 
furt, 
-tâlhărie,  
-distrugerea bunurilor 
unor persoane, 
-distrugerea bunurilor 
şcolii. 

o dată Mustrare scrisă 

1 

Mustrare scrisă 1 

a 2-a oară Mustrare scrisă 

2 

Preaviz exmatriculare 2 

a 3-a oară Mustrare scrisă 

3 

Preaviz exmatriculare 3 

 

 

 

n. Fapte de violență 
grave: 
b.1Atentat la 
securitatea unității 
școlare 
-introducerea unor 
persoane străine în 
incinta şcolii, 
-alarmă falsă, 
-incendiere si tentativă 
de incendiere, 
-introducere sau port 
armă albă, 
-introducere sau port 
arnă de foc. 

o dată Mustrare scrisă 

1 

Mustrare scrisă 1 

a 2-a oară Mustrare scrisă 

2 

Preaviz exmatriculare 2 

a 3-a oară Mustrare scrisă 

3 

Preaviz exmatriculare 3 

 

 

 

o. b.2Alte fapte de 
violență sau 
atentate la 
securitate 
-consum de alcool, 
-consum de stupefiante 
sau alte substanţe 
interzise,  
-trafic cu stupefiante 
sau alte substanţe 
interzise, 
-automutilare, 
-determinarea sau 
înlesnirea sinuciderii, 
-suicid sau tentativă de 
suicid, 
-alte tipuri de violenţă. 

o dată Mustrare scrisă 

1 

Mustrare scrisă 1 

a 2-a oară Mustrare scrisă 

2 

Preaviz exmatriculare 2 

a 3-a oară Mustrare scrisă 

4 

Preaviz exmatriculare 3 

 

 

 

 

 

 

 



E. SANCȚIUNI / NERESPECTAREA NORMELOR PENTRU ASIGURAREA SECURITĂȚII ELEVILOR ȘI 

PERSONALULUI 

Nr. 

crt.  

Norme nerespectate Sancțiunea acordată la nivelul: 

ciclului  inferior ciclului superior 

1.  N2 Elevii vor pătrunde în incinta colegiului numai prin punctul de acces (începând cu ½ oră înainte de 

începerea programului) şi vor părăsi instituţia, prin acelaşi loc, după terminarea programului. 

 

N3 Elevii care au întârziat, pot pătrunde în incinta colegiului numai prin punctul de acces şi numai după ce 

au fost identificaţi ( în baza carnetului de elev) şi trecuţi în Registrul intrări-ieşiri.  

Mustrare scrisă 1 Mustrare scrisă 

2.  N5. Pe tot parcursul desfăşurării activităţii, elevii nu au voie să părăsească incinta colegiului. Părăsirea 

incintei pentru situaţii excepţionale se realizează numai prin punctul de acces şi numai pe baza unui bilet 

de voie semnat de: profesorul diriginte / dirigintele coordonator/ profesorul de serviciu etc 

Mustrare scrisă 3 Preaviz exmatriculare 2 

3.  N6. În relaţiile pe care le stabilesc cu  personalul didactic, personalul didactic auxiliar, personalul 

nedidactic şi cu colegii, elevii trebuie să facă efortul promovării unui comportament moral, decent şi 

civilizat. 

Mustrare scrisă 2 Preaviz exmatriculare 1 

4.  N9 Este interzis elevilor colegiului să solicite, sub orice formă, implicarea unor persoane din afara 

colegiului, în rezolvarea unor conflicte interne dintre elevii colegiului. 
Mustrare scrisă 3 Preaviz exmatriculare 2 

5.  N10 Pe parcursul activităţii şcolare, elevii colegiului nu au voie să stabilească contacte directe sau indirecte 

cu persoane străine colegiului; acestea nu au voie să le caute şi să le contacteze. Fac excepţii doar părinţii 

şi rudele elevilor, care îi vor contacta prin personalul de la punctul de acces.  

 

Mustrare scrisă 3 Preaviz exmatriculare 2 

6.   

N12 În momentul în care elevii identifică o situaţie conflictuală maximală sau un pericol iminent şi nu au 

timpul necesar anunţării personalului colegiului, au permisiunea să apeleze numărul de urgenţă 112 şi 

ulterior să anunţe personalul colegiului.  

Observație individuală 

 

 

Observație individuală 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



F. SANCȚIUNI PENTRU NERESPECTAREA NORMELOR DE PREVENIRE 

A ÎMBOLNĂVIRII ȘI RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI SARS COV 2 

Nr. crt. Norma nerespectată Frecvența 
nerespectării 

Sancțiunea acordată 

Ciclul inferior al liceului Ciclul superior al liceului 

1.  Nepurtarea sau purtarea 
incorectă a măștii de 

protecție la toate activitățile 
interne și externe 

O dată Observație individuală Observație individuală 

a 2-a oară Mustrare scrisă Mustrare scrisă 

a 3-a oară Mustrare scrisă 2 Preaviz de exmatriculare 1 

a 4-a oară Mustrare scrisă 3 Preaviz de exmatriculare 2 

a 5-a oară Mustrare scrisă 4 Exmatricularea  

2.  Nerespectarea distanțării 

fizice de cel puțin 1,5 m în 
cadrul activității cu colegii 
clasei 

O dată Observație individuală Observație individuală 

a 2-a oară Mustrare scrisă Mustrare scrisă 

a 3-a oară Mustrare scrisă 2 Preaviz de exmatriculare 1 

a 4-a oară Mustrare scrisă 3 Preaviz de exmatriculare 2 

a 5-a oară Mustrare scrisă 4 Exmatricularea  

3.  Interacțiunea cu elevii de la 
alte clase 

O dată Observație individuală Observație individuală 

a 2-a oară Mustrare scrisă Mustrare scrisă 

a 3-a oară Mustrare scrisă 2 Preaviz de exmatriculare 1 

a 4-a oară Mustrare scrisă 3 Preaviz de exmatriculare 2 

a 5-a oară Mustrare scrisă 4 Exmatricularea  

4.  Deplasarea LA ALTE CLASE 

IN TIMPUL PAUZEI. 

O dată Observație individuală Observație individuală 

a 2-a oară Mustrare scrisă Mustrare scrisă 

a 3-a oară Mustrare scrisă 2 Preaviz de exmatriculare 1 

a 4-a oară Mustrare scrisă 3 Preaviz de exmatriculare 2 

a 5-a oară Mustrare scrisă 4 Exmatricularea  

5.  DEPLASAREA ÎN ALT LOC 

DECÂT CEL CONVENIT CU 
PROFESORUL ÎN PAUZA. 

O dată Observație individuală Observație individuală 

a 2-a oară Mustrare scrisă Mustrare scrisă 

a 3-a oară Mustrare scrisă 2 Preaviz de exmatriculare 1 

a 4-a oară Mustrare scrisă 3 Preaviz de exmatriculare 2 

a 5-a oară Mustrare scrisă 4 Exmatricularea  

6.  Ieșirea în incinta colegiului 
fără a fi însoțit de cadrul 
didactic în pauza de 6 min. 

din interiorul orei 

O dată Observație individuală Observație individuală 

a 2-a oară Mustrare scrisă Mustrare scrisă 

a 3-a oară Mustrare scrisă 2 Preaviz de exmatriculare 1 

a 4-a oară Mustrare scrisă 3 Preaviz de exmatriculare 2 

a 5-a oară Mustrare scrisă 4 Exmatricularea  

7.  Refuzul de a-și igieniza 
mâinile și servirea în grup a 

produselor alimentare 

O dată Observație individuală Observație individuală 

a 2-a oară Mustrare scrisă Mustrare scrisă 

a 3-a oară Mustrare scrisă 2 Preaviz de exmatriculare 1 

a 4-a oară Mustrare scrisă 3 Preaviz de exmatriculare 2 

a 5-a oară Mustrare scrisă 4 Exmatricularea  



G.  APLICAREA SANCȚIUNILOR  

* Ciclul inferior al liceului (cls. IX-X liceu și IX-XI șc. profesională) 

Nr. 
crt. 

Sancțiunea Cine 
propune 

sancțiunea 

Cine aprobă sancțiunea  Cine semnează 
documentul 

privind 
sancționarea  

Cui se 
înmânează 

documentul 

Unde se 
consemnează 

sancțiunea 

Dacă este însoțită 
de scăderea notei 

la purtare 

Obs. 

1.  Observația 
individuală 

Profesorul 
diriginte 

Profesorul diriginte - Elevului – 
verbal 

Se reține în 
portofoliul elevului 

Poate – 1 punct  

2.  Mustrare 
scrisă 

Profesorul 
diriginte 

*Consiliul clasei–
validează 

*Consiliul profesoral – la 
sfârșitul semestrului, pe 

baza unui raport al 
Consiliului clasei - 

aprobă 

*Prof.diriginte 
*Secretară 

*Director 
 

*Elevului  
și 

*Părintelui 

Registrul de procese 
verbale al Consiliului 

clasei 

DA – 2 puncte  

3.  Retragerea 
temporară 
sau 

definitivă a 
bursei 

Profesorul 
diriginte 

*Consiliul clasei–
validează 
*Consiliul profesoral - 

aprobă 

*Prof.diriginte 
*Secretară 
*Director 

 

*Elevului  
și 
*Părintelui 

*Portofoliul clasei și 
al elevului 
*Registrul hotărârilor 

Consiliului profesoral 

DA- 2 puncte 
(în funcție de 
numărul de 

abs.nemotivate) 

 

4.  Mutarea 

disciplinară 
la o clasă 
paralelă 

Profesorul 

diriginte 

*Consiliul clasei–

validează 
*Consiliul profesoral – 
validează (aprobă) 

*Prof.diriginte 

*Secretară 
*Director 
 

*Elevului  

și 
*Părintelui 
(sub 

semnătură) 

*Catalogul clasei 

și 
*Registrul matricol 

DA – 2-3 

puncte 

 

5.  Mustrare 
scrisă 2 

Profesorul 
diriginte 

*Consiliul clasei–
validează 

*Consiliul profesoral – la 
sfârșitul semestrului, pe 
baza unui raport al 

Consiliului clasei - 
aprobă 

*Prof.diriginte 
*Secretară 

*Director 
 

*Elevului  
și 

*Părintelui 
(sub 
semnătură) 

*Catalogul clasei 
și 

*Registrul matricol 

DA – 3 puncte  

6.  Mustrare 

scrisă 3 

Profesorul 

diriginte 

*Consiliul clasei–

validează 

*Prof.diriginte 

*Secretară 
*Director 

*Elevului  

și 

*Catalogul clasei 

și 
*Registrul matricol 

DA – 4 puncte  



*Consiliul profesoral – la 

sfârșitul semestrului, pe 
baza unui raport al 

Consiliului clasei - 
aprobă 

 *Părintelui 

(sub 
semnătură) 

7.  Mustrare 
scrisă 4 

Profesorul 
diriginte 

*Consiliul clasei–
validează 

*Consiliul profesoral – la 
sfârșitul semestrului, pe 

baza unui raport al 
Consiliului clasei - 
aprobă 

*Prof.diriginte 
*Secretară 

*Director 
 

*Elevului  
și 

*Părintelui 
(sub 

semnătură) 

*Catalogul clasei 
și 

*Registrul matricol 

DA – 5 puncte  

 

 

 

 

 Ciclul superior  al liceului (cls. XI-XII liceu) 

Nr. 
crt. 

Sancțiunea Cine 
propune 
sancțiunea 

Cine aprobă sancțiunea  Cine semnează 
documentul 
privind 

sancționarea  

Cui se 
înmânează 
documentul 

Unde se 
consemnează 
sancțiunea 

Dacă este însoțită 
de scăderea notei 
la purtare 

Obs. 

1 Observația 

individuală 

Profesorul 

diriginte 

Profesorul diriginte - Elevului – 

verbal 

Se reține în 

portofoliul elevului 

Poate – 1 punct  

2 Mustrare scrisă Profesorul 
diriginte 

*Consiliul clasei–
validează 

*Consiliul profesoral – 
la sfârșitul semestrului, 
pe baza unui raport al 

Consiliului clasei - 
aprobă 

*Prof.diriginte 
*Secretară 

*Director 
 

*Elevului  
și 

*Părintelui 

Registrul de procese 
verbale al 

Consiliului clasei 

DA – 2 puncte  

3 Retragerea 

temporară sau 
definitivă a 
bursei 

Profesorul 

diriginte 

*Consiliul clasei–

validează 
*Consiliul profesoral - 
aprobă 

*Prof.diriginte 

*Secretară 
*Director 
 

*Elevului  

și 
*Părintelui 

*Portofoliul clasei și 

al elevului 
*Registrul 
hotărârilor 

DA- 2 puncte 

(în funcție de 
numărul de 
abs.nemotivate) 

 



Consiliului 

profesoral 

4 Mutarea 
disciplinară la o 
clasă paralelă 

Profesorul 
diriginte 

*Consiliul clasei–
validează 
*Consiliul profesoral – 

validează (aprobă) 

*Prof.diriginte 
*Secretară 
*Director 

 

*Elevului  
și 
*Părintelui 

(sub 
semnătură) 

*Catalogul clasei 
și 
*Registrul matricol 

DA – 2-3 
puncte (în 
funcție de 

numărul de 
abs.nemotivate) 

 

5 Preaviz de 

exmatriculare 1  

Profesorul 

diriginte 

*Consiliul clasei–

validează 
*Consiliul profesoral – 
validează (la sf. 

semestrului)(aprobă) 

*Prof.diriginte 

*Secretară 
*Director 
 

*Elevului  

și 
*Părintelui 
(sub 

semnătură) 

*Catalogul clasei 

*Registrul matricol 
*Raportul Consiliului 
clasei (la sf. de 

semestru) 

DA – 3 puncte  

6 Preaviz de 
exmatriculare 2 

Profesorul 
diriginte 

*Consiliul clasei–
validează 

*Consiliul profesoral – 
validează (la sf. 

semestrului)(aprobă) 

*Prof.diriginte 
*Secretară 

*Director 
 

*Elevului  
și 

*Părintelui 
(sub 

semnătură) 

*Catalogul clasei 
*Registrul matricol 

*Raportul Consiliului 
clasei (la sf. de 

semestru) 

DA – 4 puncte  

7 Preaviz de 

exmatriculare 3 

Profesorul 

diriginte 

*Consiliul clasei–

validează 
*Consiliul profesoral – 

validează (la sf. 
semestrului)(aprobă) 

*Prof.diriginte 

*Secretară 
*Director 

 

*Elevului  

și 
*Părintelui 

(sub 
semnătură) 

*Catalogul clasei 

*Registrul matricol 
*Raportul Consiliului 

clasei (la sf. de 
semestru) 

DA – 5 puncte  

8 Exmatricularea 
a)cu drept de 

reînscriere (la 
Colegiul 

Economic 
”Delta Dunării” 

Tulcea) 

Profesorul 
diriginte 

*Consiliul clasei–
validează 

*Consiliul profesoral – 
validează (aprobă) 

*Prof.diriginte 
*Secretară 

*Director 
 

*Elevului  
și 

*Părintelui 
(sub 

semnătură) 

*Catalogul clasei 
*Registrul de 

procese verbale al 
Consiliului 

profesoral 
*Registrul matricol 

DA – 6-7 
puncte 

 

b) fără drept de 

reînscriere (la 
Colegiul 

Economic 
”Delta Dunării” 

Tulcea) 

Profesorul 

diriginte 

*Consiliul clasei–

validează 
*Consiliul profesoral – 

validează (aprobă) 

*Prof.diriginte 

*Secretară 
*Director 

 

*Elevului  

și 
*Părintelui 

(sub 
semnătură) 

*Catalogul clasei 

*Registrul de 
procese verbale al 

Consiliului 
profesoral 

*Registrul matricol 

DA – 6-7 

puncte 

 

 



 

 

 

 



G. MODELE DECIZII SANCȚIONARE ELEVI: 

a. CICLUL INFERIOR AL LICEULUI (cls.IX-X liceu/ IX-XI sc.profesională): 

                    MINISTERUL EDUCAȚIEI   
    COLEGIUL ECONOMIC “DELTA DUNĂRII „ TULCEA 

 

                                             Str. VIITORULUI Nr. 32                        TEL: 0240 – 534079 

                                              820236 - TULCEA                                  FAX: 0240 – 534089 

 

                                    E-mail: colecodd@yahoo.com 

__________________________________________________________________________________________ 

 
DECIZIA nr. _____/_________________________ 

 

 Având în vedere prevederile Anexei A1 la Regulamentul de Ordine Interioară al Colegiului 

Economic ”Delta Dunării” Tulcea – ”Regimul sancțiunilor”, elevul (a) _____________________ 

________________________,din  clasa a _________ - a _________, este sancționat cu  

mustrare scrisă* ____ în baza hotărârii (validare)  Consiliul clasei din data de 

_________________ pentru _________________________________ ___________________  

*Notă: valabilă pentru mustrarea scrisă 1, 2, 3, 4. 

DIRECTOR,                SECRETAR ŞEF,               PROFESOR DIRIGINTE, 

PROf. EC.MOCANU CAMELIA DOMNICA      DANSCHI STELUŢA    

 

 

                    MINISTERUL EDUCAȚIEI   
    COLEGIUL ECONOMIC “DELTA DUNĂRII „ TULCEA 

 

                                             Str. VIITORULUI Nr. 32                        TEL: 0240 – 534079 

                                              820236 - TULCEA                                  FAX: 0240 – 534089 

 

                                    E-mail: colecodd@yahoo.com 

__________________________________________________________________________________________ 

 

DECIZIA nr. _____/_________________________ 

 

 Având în vedere prevederile Anexei A1 la Regulamentul de Ordine Interioară al Colegiului 

Economic ”Delta Dunării” Tulcea – ”Regimul sancțiunilor”, elevul (a) ____________ 

________________________, din clasa a _________ - a _________, este sancționat cu  

mutarea disciplinară la clasa ___________în baza hotărârii (validare) Consiliul clasei din 

data de _____________________ și hotărârii (validare) Consiliului profesoral din data de 

________________pentru ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

DIRECTOR,                SECRETAR ŞEF,               PROFESOR DIRIGINTE, 

PROf. EC.MOCANU CAMELIA DOMNICA      DANSCHI STELUŢA    

 



                    MINISTERUL EDUCAȚIEI   
    COLEGIUL ECONOMIC “DELTA DUNĂRII „ TULCEA 

 

                                             Str. VIITORULUI Nr. 32                        TEL: 0240 – 534079 

                                              820236 - TULCEA                                  FAX: 0240 – 534089 

 

                                    E-mail: colecodd@yahoo.com 

__________________________________________________________________________________________ 

 

DECIZIA nr. _____/_________________________ 

 Având în vedere prevederile Anexei A1 la Regulamentul de Ordine Interioară al Colegiului 

Economic ”Delta Dunării” Tulcea – ”Regimul sancțiunilor”, elevul (a) ____________ 

________________________, din clasa a _________ - a _________, este sancționat cu  

retragerea temporară sau definitivă a bursei  în baza hotărârii (validare) Consiliul clasei din 

data de _____________________ și hotărârii (validare) Consiliului profesoral din data de 

________________ pentru _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

DIRECTOR,                SECRETAR ŞEF,               PROFESOR DIRIGINTE, 

PROf. EC.MOCANU CAMELIA DOMNICA      DANSCHI STELUŢA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI: 

                    MINISTERUL EDUCAŢIEI  
    COLEGIUL ECONOMIC “DELTA DUNĂRII „ TULCEA 

 

                                             Str. VIITORULUI Nr. 32                        TEL: 0240 – 534079 

                                              820236 - TULCEA                                  FAX: 0240 – 534089 

 

                                    E-mail: colecodd@yahoo.com 

__________________________________________________________________________________________ 

 

DECIZIA nr. _____/_________________________ 

 

 Având în vedere prevederile Anexei A1 la Regulamentul de Ordine Interioară al Colegiului 

Economic ”Delta Dunării” Tulcea – ”Regimul sancțiunilor”, elevul (a) _____________________ 

________________________,din  clasa a _________ - a _________, este sancționat cu  

mustrare scrisă  în baza hotărârii (validare)  Consiliul clasei din data de _________________ 

pentru ______________ ____________________________ __________________________ . 

 

DIRECTOR,                SECRETAR ŞEF,               PROFESOR DIRIGINTE, 

PROf. EC.MOCANU CAMELIA DOMNICA      DANSCHI STELUŢA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    MINISTERUL EDUCAŢIEI  
    COLEGIUL ECONOMIC “DELTA DUNĂRII „ TULCEA 

 

                                             Str. VIITORULUI Nr. 32                        TEL: 0240 – 534079 

                                              820236 - TULCEA                                  FAX: 0240 – 534089 

 

                                    E-mail: colecodd@yahoo.com 

___________________________________________________________________________________________ 

 

DECIZIA nr. _____/_________________________ 

 

 Având în vedere prevederile Anexei A1 la Regulamentul de Ordine Interioară al Colegiului 

Economic ”Delta Dunării” Tulcea – ”Regimul sancțiunilor”, elevul (a) ____________ 

________________________, din clasa a _________ - a _________, este sancționat cu  

mutarea disciplinară la clasa ___________în baza hotărârii (validare) Consiliul clasei din 

data de _____________________ și hotărârii (validare) Consiliului profesoral din data de 

________________pentru ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

DIRECTOR,                SECRETAR ŞEF,               PROFESOR 
DIRIGINTE, 

PROf. EC.MOCANU CAMELIA DOMNICA      DANSCHI STELUŢA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    MINISTERUL EDUCAŢIEI  
    COLEGIUL ECONOMIC “DELTA DUNĂRII „ TULCEA 

 

                                             Str. VIITORULUI Nr. 32                        TEL: 0240 – 534079 

                                              820236 - TULCEA                                  FAX: 0240 – 534089 

 

                                    E-mail: colecodd@yahoo.com 

__________________________________________________________________________________________ 

 

DECIZIA nr. _____/_________________________ 

 Având în vedere prevederile Anexei A1 la Regulamentul de Ordine Interioară al Colegiului 

Economic ”Delta Dunării” Tulcea – ”Regimul sancțiunilor”, elevul (a) ____________ 

________________________, din clasa a _________ - a _________, este sancționat cu  

retragerea temporară sau definitivă a bursei  în baza hotărârii (validare) Consiliul clasei din 

data de _____________________ și hotărârii (validare) Consiliului profesoral din data de 

________________ pentru _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

DIRECTOR,                SECRETAR ŞEF,               PROFESOR DIRIGINTE, 

PROf. EC.MOCANU CAMELIA DOMNICA      DANSCHI STELUŢA    

 

 

                    MINISTERUL EDUCAȚIEI   
    COLEGIUL ECONOMIC “DELTA DUNĂRII „ TULCEA 

 

                                             Str. VIITORULUI Nr. 32                        TEL: 0240 – 534079 

                                              820236 - TULCEA                                  FAX: 0240 – 534089 

 

                                    E-mail: colecodd@yahoo.com 

__________________________________________________________________________________________ 

 

DECIZIA nr. _____/_________________________ 

 Având în vedere prevederile Anexei A1 la Regulamentul de Ordine Interioară al Colegiului 

Economic ”Delta Dunării” Tulcea – ”Regimul sancțiunilor”, elevul (a) ____________ 

________________________, din clasa a _________ - a _________, este sancționat cu  preaviz 

de exmatriculare*_____  în baza hotărârii (validare) Consiliul clasei din data de 

_____________________ pentru ______________________________ 

_________________________________________________________________  

*Notă: valabilă pentru preavizul de exmatriculare 1,2,3. 

DIRECTOR,                SECRETAR ŞEF,               PROFESOR DIRIGINTE, 

PROf. EC.MOCANU CAMELIA DOMNICA      DANSCHI STELUŢA    

 

 

 



 

                    MINISTERUL EDUCAŢIEI  
    COLEGIUL ECONOMIC “DELTA DUNĂRII „ TULCEA 

 

                                             Str. VIITORULUI Nr. 32                        TEL: 0240 – 534079 

                                              820236 - TULCEA                                  FAX: 0240 – 534089 

 

                                    E-mail: colecodd@yahoo.com 

__________________________________________________________________________________________ 

 

DECIZIA nr. _____/_________________________ 

 Având în vedere prevederile Anexei A1 la Regulamentul de Ordine Interioară al Colegiului 

Economic ”Delta Dunării” Tulcea – ”Regimul sancțiunilor”, elevul (a) ____________ 

________________________, din clasa a _________ - a _________, este sancționat cu  

exmatricularea cu drept de reînscriere la Colegiul Economic ”Delta Dunării” Tulcea  în 

baza hotărârii (validare) Consiliul clasei din data de _____________________ și hotărârii 

(validare) Consiliului profesoral din data de ________________ pentru 

__________________________________________________________________________ . 

 

DIRECTOR,                  SECRETAR ŞEF,               PROFESOR DIRIGINTE, 

PROf. EC.MOCANU CAMELIA DOMNICA      DANSCHI STELUŢA    

 

 

                    MINISTERUL EDUCAŢIEI  
    COLEGIUL ECONOMIC “DELTA DUNĂRII „ TULCEA 

 

                                             Str. VIITORULUI Nr. 32                        TEL: 0240 – 534079 

                                              820236 - TULCEA                                  FAX: 0240 – 534089 

 

                                    E-mail: colecodd@yahoo.com 

__________________________________________________________________________________________ 

 

DECIZIA nr. _____/_________________________ 

 Având în vedere prevederile Anexei A1 la Regulamentul de Ordine Interioară al Colegiului 

Economic ”Delta Dunării” Tulcea – ”Regimul sancțiunilor”, elevul (a) ____________ 

________________________, din clasa a _________ - a _________, este sancționat cu  

exmatricularea fără drept de reînscriere la Colegiul Economic ”Delta Dunării” Tulcea  

în baza hotărârii (validare) Consiliul clasei din data de _____________________ și hotărârii 

(validare) Consiliului profesoral din data de ________________ pentru 

__________________________________________________________________________ . 

 

DIRECTOR,                SECRETAR ŞEF,               PROFESOR DIRIGINTE, 

PROf. EC.MOCANU CAMELIA DOMNICA      DANSCHI STELUŢA    

 

 


