
                                 09 septembrie 2019 

STANDARDE DE COMPORTAMENT PENTRU ELEVI ÎN TIMPUL 
PROGRAMULUI ȘCOLAR ȘI PE DURATA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

Întrucât Colegiul Național „B.P.Hasdeu” este o școală cu o tradiție recunoscută în învățământul buzoian și românesc, pentru păstrarea acelorași standarde înalte   
educative și instructive, Consiliul profesoral a elaborat și aprobat următorul cod de comportament al elevilor. Vă rugăm să citiți cu atenție, să discutați cu copilul Dvs. și să semnați 
pentru luare la cunoștință. Vă mulțumim pentru sprijin. 

A. Elevii Colegiului Național "B.P.Hasdeu" sunt obligați: 
1.  Să cunoască și să respecte legile statului, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților din Învățământul Preuniversitar, Statutul elevului, Regulamentul de ordine interioară, 
alte regulamente și decizii ale scolii, regulile de circulație și cele referitoare la apărarea sănătății, normele securității muncii, Normele privind protecția și stingerea incendiilor, Protecție civilă 
și protecția mediului. 
2. Să frecventeze toate cursurile, să se pregătească la fiecare disciplină de studiu, sa dobândească informațiile si competențele prevăzute de programele școlare. 
3. Să frecventeze cu regularitate școala, să nu întârzie la orele de curs și la alte activități obligatorii, să-și aducă echipamentul adecvat pentru fiecare oră de curs și să-și asume răspunderea 
personală pentru comportamentul în școală. Elevii scutiți de efort fizic sunt obligați să participe la orele de educație fizică și să efectueze exercițiile recomandate de medic (scutirile se depun la 
secretariat la început de an școlar pentru educație fizică sau când situația medicală o impune celelalte scutiri medicale vor fi predate dirigintelui în maximum 5 zile de la revenirea elevului la școală). 

Sancțiuni: 
• La o întârziere  profesorul  consemnează întârzierea în tabelul anexat catalogului; 
• La 5 întârzieri  elevul va  primi observație individuală; 
• La fiecare 10 absențe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, 

elevul va fi discutat în Consiliul profesorilor clasei si i se scade câte 1 punct la purtare; 
• La  20 de absente nejustificate la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an școlar, înmânează în scris 

părinților preavizul de exmatriculare la propunerea profesorului diriginte; dacă este cazul, bursa îi va fi retrasă; 
• Pentru un număr de cel puțin 40 de absențe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puțin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiul, cumulate pe un 
an școlar, elevul este exmatriculat cu drept de reînscriere în anul școlar următor în aceeași unitate de învățământ și în același an de studio, la propunerea profesorului diriginte; 
• La 20 absențe nemotivate cumulate pe an diriginții înmânează în scris părinților preavizul de exmatriculare iar elevul primește mustrare scrisă; dacă este cazul, bursa îi va fi 

retrasă; 
4. Să manifeste înțelegere, toleranță și respect față de întreaga comunitate școlară: elevi și personalul unității de învățământ în timpul programului școlar și pe durata activităților 
extrașcolare. 

Sancțiuni: 
• Pentru atitudine intolerantă față de colegi elevul va  primi observație individuală, 
• Pentru nerespectarea autorității adulților, elevul va  primi mustrare scrisă, la propunerea consiliului profesorilor clasei, însoțită de scăderea notei la purtare;  
• În situații grave precum sfidarea profesorilor, proferarea de injurii la adresa adulților sau recidivă, mutarea disciplinară la o clasă paralelă, însoțită de scăderea notei la 

purtare, la propunerea Comisiei de disciplină  și/sau exmatricularea fără drept de reînscriere în colegiu în anul școlar următor; 
5. Să respecte regulile stabilite de fiecare profesor pentru ora sa sau pentru activitatea coordonată, curriculară sau extracurriculară.  

 Sancțiuni:   
• La prima abatere, elevul va  primi observație individuală; 
• Pentru recidivă, elevul va  primi mustrare scrisă, la propunerea consiliului profesorilor clasei, însoțită de scăderea notei la purtare.  
• În situații grave, mutarea disciplinară la o clasă paralelă, însoțită de scăderea notei la purtare sub 7, la propunerea Comisiei de disciplină  și/sau exmatricularea fără drept 

de reînscriere în colegiu în anul școlar următor; 
6. Să dovedească un comportament civilizat, să se prezinte la școală într-o ținută vestimentară decentă și adecvată și să poarte elementele de identificare specifice colegiului. 
Acestea reprezintă costumul școlar și accesoriile sale. Este interzis ca elevii să aducă modificări la lungimea fustei (maxim 10 cm deasupra genunchiului), a pantalonului, a sacoului. 
Accesoriile, pantofii, ciorapii, bluzele etc. nu trebuie să ofere ținutei o tentă stridentă, provocatoare. Culorile acceptate  pentru bluze, tricouri  și cămăși sunt: alb, gri, negru, nuanțe de 
albastru; pentru ciorapi sunt uni: albi, gri, negru și bej.  

       Sancțiuni: 
 La prima abatere, elevul va  primi observație individuală care va fi comunicată serviciului secretariat;  
 De la a doua abatere,  elevul va  primi mustrare scrisă, la propunerea consiliului profesorilor clasei, însoțită de scăderea notei la purtare cu 1 punct fără revenire;  

7. Să se prezente la școală având un aspect decent și adecvat. Părul se va purta curat, pieptănat, nevopsit în culori nenaturale. Nu sunt acceptate machiaje provocatoare. Băieții nu vor 
purta barbă, plete (părul se va purta cel mult până la baza urechii) sau „coadă”. 

       Sancțiuni: 
 La prima abatere, elevul va  primi observație individuală;  
 La a doua abatere,  elevul va  primi mustrare scrisă, la propunerea consiliului profesorilor clasei, însoțită de scăderea notei la purtare;  
 La a treia abatere, dacă este cazul, elevului îi va fi retrasă bursa,  la propunerea consiliului profesorilor clasei, însoțită de scăderea notei la purtare .  
 În cazuri grave (refuzul de a remedia aspectul, aspect sfidător etc ), exmatricularea fără drept de reînscriere în colegiu în anul școlar următor la propunerea comisiei de 

disciplină; 
8. Să păstreze intacte dotările din clase, laboratoare, bibliotecă, sălile și terenurile de sport, instalațiile sanitare și electrice, coridoarele și curtea interioară, precum și curățenia si liniștea  în 
spațiile școlii. (mâzgălirea băncilor, lipirea gumei de mestecat pe sau sub bănci, pereți, uși  etc). 

    Sancțiuni: 
 Dacă fapta a fost săvârșită fără intenție,  repararea sau înlocuirea obiectelor sau instalațiilor deteriorate, observație individuală; 
 În situația în care fapta a fost săvârșită cu intenție, plata contravalorii eventualelor prejudicii aduse bazei materiale,  mustrare scrisă, la propunerea consiliului profesorilor 

clasei, însoțită de scăderea notei la purtare;  
 În situația în care elevul nu achită contravaloarea prejudiciului sau dacă fapta are consecințe foarte grave (afectarea programului școlar, periclitarea integrității fizice a elevilor  

etc.), plata contravalorii eventualelor prejudicii aduse bazei materiale, exmatricularea fără drept de reînscriere în colegiu în anul școlar următor la propunerea comisiei de 
disciplină; 

9. Să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l păstreze intact și să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor. Carnetul de elev va fi vizat obligatoriu la începutul anului școlar. 
    Sancțiuni: 

 La prima abatere, elevul va  primi observație individuală;  
 La a doua abatere,  elevul va  primi mustrare scrisă, la propunerea consiliului profesorilor clasei;  

10. Să respecte normele privind redactarea textelor lucrărilor științifice: respectarea drepturilor de autor, recunoașterea apartenenței informațiilor prezentate, respectarea condiției de 
originalitate.  

    Sancțiuni:  
 Mustrare scrisă, la propunerea profesorului, aprobată de către consiliul profesorilor clasei; 
 Scăderea notei la purtare, la propunerea profesorului, aprobată de consiliul profesorilor clasei; 

B. E lev i i  Co leg iu lu i  Naț iona l "B .P .Hasdeu "  n u au vo ie:  
1. Să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, și să manifeste violență în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de 
învățământ  

                Sancțiuni:    
  Observație individuală;  
 Mustrare scrisă, la propunerea consiliului profesorilor clasei; 
 Scăderea notei la purtare, la propunerea comisiei de disciplină; 



2. Să provoace, sa instige și să participe/să se implice în acte de violență sau intimidare în școală sau în afara școlii și/sau să folosească în acest scop grupuri organizate tip bandă sau „gașcă". 
       Sancțiuni: 

• Mustrare scrisă, la propunerea consiliului profesorilor clasei; 
• Scăderea notei la purtare, la propunerea comisiei de disciplină; 
• Exmatriculare, la propunerea comisiei de disciplină; 

3.  Să faciliteze pătrunderea în incinta colegiului a unor persoane străine fără acordul celor în drept.  
        Sancțiuni:  

• Mustrare scrisă, la propunerea consiliului profesorilor clasei; 
• Scăderea notei la purtare, la propunerea comisiei de disciplină; 

4. Să părăsească individual sau în grup ora de curs sau incinta colegiului în timpul programului școlar fără aprobarea profesorului (directorilor), ori să staționeze pe holuri deranjând activitatea altor 
clase. Să frecventeze baruri și sălile de jocuri în timpul programului școlar. Biletul de voie este obligatoriu, acesta urmând a fi prezentat agenților de pază. 

Sancțiuni: 
•  La prima abatere, mustrare scrisă, la propunerea consiliului profesorilor clasei; 
•  Scăderea notei la purtare, la propunerea comisiei de disciplină; 
• Exmatriculare, la propunerea comisiei de disciplină; 

5. Să organizeze și să participe la acțiuni de protest care afectează desfășurarea activității de învățământ sau care afectează frecvența la cursuri a elevilor. 
              Sancțiuni:  

•  Mustrare scrisă, la propunerea consiliului profesorilor clasei; 
• Scăderea notei la purtare, la propunerea comisiei de disciplină; 

6. Să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ . 
     Sancțiune: Mustrare scrisă, însoțită de scăderea notei la purtare, la propunerea comisiei de disciplină; 

7. Să organizeze și/sau sa desfășoare activități de propagandă politică și de prozelitism religios; să aducă în școală materiale obscene sau pornografice. 
               Sancțiune: Mustrare scrisa însoțită de scăderea notei la purtare, la propunerea comisiei de disciplină; 
8. Să posede sau să folosească cuțite, lanțuri, bețe, sprayuri lacrimogene/paralizante, diverse tipuri de arme, muniție, petarde, pocnitori, obiecte sau substanțe vătămătoare. 

Sancțiune: Mustrare scrisa însoțită de scăderea notei la purtare, la propunerea comisiei de disciplină; 
9. Să introducă/dețină sau să consume sau consume  în școală  și în timpul activităților școlare si extrașcolare, băuturi alcoolice, țigări,  substanțe etnobotanice, droguri, substanțe interzise sau să 
participe la jocuri de noroc, conform HG 185/2013 anexa 3. 

Sancțiuni: 
• Pentru deținere de țigări - observație individuală; 
• Pentru fumat în incinta colegiului -  mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu un punct pentru fiecare abatere și informarea organelor abilitate;  
• Pentru consumul de alcool  în incinta colegiului și /sau participare la jocuri de noroc - mustrare scrisă și scăderea notei la purtare;  
• În caz de recidivă și situații grave - exmatricularea , la propunerea comisiei de disciplină; 
• În cazul deținerii de substanțe etnobotanice sau droguri - mustrare scrisă cu scăderea notei la purtare și informarea organelor abilitate; 
• În cazul consumului sau vânzării de droguri sau substanțe etnobotanice – exmatricularea, la propunerea comisiei de disciplină;  

10. Să aducă în școală mașini, skatebords, patine cu rotile, jocuri electronice, cărți de joc, table, animale. Casetofoanele, radiourile, camerele video, tabletele, pot fi aduse și folosite 
în școală numai cu acordul dirigintelui. Bicicletele vor fi parcate in zona special amenajată.   

 Sancțiuni:   
 Mustrare scrisă și scăderea notei la purtare, la propunerea consiliului profesorilor clasei; 
 În situații grave – exmatriculare,  la propunerea comisiei de disciplină;  

11.  Să utilizeze telefoanele mobile in timpul orelor de curs fără acordul profesorului. Telefoanele vor fi depuse în spațiul convenit la începutul orei. Este interzisă utilizarea telefoanelor mobile 
pe parcursului programului școlar pentru înregistrări audio-video, difuzarea acestora pe orice rețea/canal media.  

Sancțiuni:   
 Pentru fiecare abatere mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu 1 punct fără revenire, la propunerea consiliului profesorilor clasei, conform procedurii interne; 
 În situații grave – exmatriculare,  la propunerea comisiei de disciplină;  

12. Să fure sau să-și însușească obiecte, bani etc. 
Sancțiune:  Mustrare scrisă și scăderea notei la purtare, la propunerea consiliului profesorilor clasei și informarea organelor abilitate; 

13.  Să completeze, să deterioreze, să sustragă sau să substituie documentele școlare și medicale (carnete de elev, cataloage, foi matricole, adeverințe medicale, bilete de voie etc.). 
Sancțiuni: 
• Mustrare scrisă și scăderea notei la purtare, la propunerea consiliului profesorilor clasei; 
• În situații grave – exmatriculare,  la propunerea comisiei de disciplină;    

 14.  Să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul colegiului sau la alte evenimente care pot perturba activitatea școlară. 
Sancțiune:  Mustrare scrisă/ exmatriculare și scăderea notei la purtare, la propunerea comisiei de disciplină;    

15.  Să intre în situații speciale, care afectează imaginea colegiului și statutul de elev (conflicte și violențe, acte de violență în afara școlii etc.). 
Sancțiuni:  
• Mustrare scrisă și scăderea notei la purtare, la propunerea comisiei de disciplină;    
• Mutare disciplinară la altă școală, la propunerea comisiei de disciplină;    

NOTA 1. Dispozițiile standardelor de comportament sunt obligatorii pentru toți elevii Colegiului Național „B.P. Hasdeu”. Abaterile vor fi consemnate în catalogul ADSERVIO către părinte 
și elev. 

NOTA  2.  Orice sancțiune este însoțită de consiliere psihologică. 
NOTA 3. Aceste standarde se extind și asupra elevilor din alte școli care pătrund în incinta colegiului,  terenul de sport etc. 
NOTA 4. Profesorul diriginte va păstra la dosarul clasei toate actele doveditoare. 
NOTA 5. Prezentul document a fost elaborat în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților din Învățământul Preuniversitar, Statutul elevului, Regulamentul 

de ordine interioară și a legislației în vigoare. 
Stimați părinți, 
Eficiența activității educative depinde și de implicarea Dumneavoastră, de aceea vă solicităm: 

 să continuați acasă eforturile noastre în educarea elevilor; 
 să țineți o strânsă legătură cu școala prin convorbiri cu diriginții și profesorii, participare la ședințele pe clasă și pe școală, cel puțin o dată pe semestru; 
 să sprijiniți școala în a-și îmbogăți baza materială prin contribuții financiare personale, atragere de sponsorizări, alte modalități; 
 să faceți din școală prietenul și colaboratorul Dvs. de încredere. 

 

 
 Părinte ……………………………………………..                                           Profesor diriginte,                   Director, 
      (numele și prenumele)            (semnătura)                                                   
                                                                                                                …………………………….                                                      Profesor  Ionel N. Banu 
                                                                                                                (numele și prenumele) 
 Elev ………………………………………………….                                          ………………………………. 
      (numele și prenumele)             (semnătura)                                                (semnătura) 


