
 

 

Decizia CA 7.09.2017 

 

STATUTUL ELEVULUI și REGULAMENTUL 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

 

ABSENȚELE ELEVILOR 
  

MOTIVARE ABSENTE ELEVI 
 

Art. 7 Drepturi educaţionale (SE) 

ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora 

de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie. 

Art. 102. (ROFUIP) 

(1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în 

catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. 

(2) Motivarea absenţelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 

(3) în cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta personal 

profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său. 

(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată de 

medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/certificat 

medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. 

Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are în evidenţă fişele 

medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. 

(5) ÎN LIMITA A 20 DE ORE DE CURS PE SEMESTRU(!!!!), absenţele pot fi motivate doar pe baza 

cererilor scrise ale părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate 

profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii. 

(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 profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar. 

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage declararea absenţelor ca nemotivate. 

(8) în cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative, conform prevederilor 

statutului elevului. 

IMPORTANT: 

Conform prevederilor Art. 102 și a hotărârii Consiliului de Administrație, ACTELE 

JUSTIFICATIVE vor fi prezentate în termenul prevăzut de Art 102 (6) la Secretariatul Liceului sau 

Angajatului liceului desemnat de director, unde VOR FI ÎNREGISTRATE!!! 

  



 

 

SANCȚIUNI ABSENȚE NEMOTIVATE 

Art. 27 Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs (SE) 

(1) 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 DISCIPLINA sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu CÂTE UN PUNCT. 

(2) Elevii care au media la purtare mai mica decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi în unităţile de 

învăţământ cu profil militar, confesional şi pedagogic. 

 

Art. 21 (Preavizul de exmatriculare) 

(1) PREAVIZUL DE EXMATRICULARE se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care 

ABSENTEAZĂ NEJUSTIFICAT 20 DE ORE la diferite discipline de studiu sau 15% DIN 

TOTALUL ORELOR DE LA O SINGURĂ DISCIPLINĂ/MODUL, CUMULATE PE UN AN 

ŞCOLAR, se semnează de către acesta şi de director. Acesta se înmânează elevului şi, sub semnătură, 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează 

în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar. 

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

Art. 154. (1) ROFUIP  

(2) Sancţiunea nu se aplică elevilor din învăţământul obligatoriu.  

 

Art. 23  

(1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ 

şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul 

postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul act normativ sau de Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral 

al unităţii de învăţământ. 

(2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul 

orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, 

cumulate pe un an şcolar. 

(2) Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, 

anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare (!!!!). 

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, 

în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 

(4) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub semnătură, 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

(5) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 
  



 

 

 

IMPORTANT: 

Conform Art. 27 nota la purtare este condiționată de 

Numărul total de absențe: 

- se scade 1 PUNCT la purtare la 10 absențe NEMOTIVATE 

- se scad 2 PUNCTE la purtare la 20 absențe NEMOTIVATE. 

- se scad 3 PUNCTE la PURTARE la 30 absențe NEMOTIVATE. 

Numărul de absențe la o disciplină într-un semestru: 

- se scade 1 PUNCT la purtare la: 

 2 ABSENȚE NEMOTIVATE la materiile cu 1 oră/săptămână  

 4 ABSENȚE NEMOTIVATE la materiile cu 2 oră/săptămână  

 6 ABSENȚE NEMOTIVATE la materiile cu 3 oră/săptămână  

 8 ABSENȚE NEMOTIVATE la materiile cu 4 oră/săptămână  

- se scad 2 PUNCTE la purtare la: 

 4 ABSENȚE NEMOTIVATE la materiile cu 1 oră/săptămână  

 6 ABSENȚE NEMOTIVATE la materiile cu 2 oră/săptămână  

 8 ABSENȚE NEMOTIVATE la materiile cu 3 oră/săptămână  

 

Conform Art. 21 PREAVIZUL DE EXMATRICULARE pentru elevii din ciclul superior al liceului 

se EMITE în următoarele SITUAȚII: 

- 20 ABSENȚE NEMOTIVATE CUMULATE / AN ȘCOLAR 

- 11 ABSENȚE NEMOTIVATE CUMULATE / AN ȘCOLAR la materiile cu 1oră/săptămână 

 

Conform Art. 23. EXMATRICULAREA cu drept de reînscriere în aceeași unitate în anul școlar 

următor se aplică la: 

- 40 ABSENȚE NEMOTIVATE / AN ȘCOLAR 

- 22 ABSENȚE NEMOTIVATE / AN ȘCOLAR la materiile cu 1 oră/săptămână 

PENTRU FIECARE ABATERE DISCIPLINARĂ (SCĂDERE A NOTEI LA PURTARE) în 

LEGĂTURĂ cu ABSENȚELE ELEVILOR, PĂRINȚII VOR FI ÎNȘTIINȚAȚI ÎN SCRIS!!! 

NERESPECTAREA EMITERII ÎNȘTIINȚĂRILOR SCRISE LA TIMP CĂTRE PĂRINȚI, 

constituie ABATERE DISCIPLINARĂ A DIRIGINȚILOR!!! 

  



 

 

Clasa __________________       Data __________________ 

Diriginte ____________________ 

Tabel Nominal cu Elevii 

Am luat la cunoștință de prevederile SE și ROFUIP privind ABSENȚELE 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele Semnătura 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele Semnătura 

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    



 

 

 


