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I. SCOPUL:  

 

Procedura stabileşte modul de aplicare a sancţiunilor elevilor pentru abateri disciplinare în cadrul 

Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău.  

 

II. ARIA DE CUPRINDERE: 

 

Se aplică tuturor elevilor din Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău. 

 

III.    RESPONSABILITĂŢI: 

a) profesorii diriginţi/ învăţătorii şi consilierul şcolar; 

b) Consiliul profesoral al clasei; 

c) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ; 

d) directorii unităţii de învăţământ. 

IV. DESCRIEREA PROCEDURII: 

 

a) Profesorul diriginte/ Învăţătorul anchetează fapta disciplinară la nivelul colectivului de elevi. 

Profesorul diriginte/ Învăţătorul se consultă cu consilierul şcolar în vederea stabilirii demersului 

potrivit. 

b) Profesorul diriginte/ Învăţătorul prezintă fapta disciplinară consiliului profesoral al clasei şi 

stabileşte împreună cu acesta propunerile de sancţionare, în funcţie de gravitatea faptelor şi cu 

respectarea prevederilor R.O.F.U.Î.P. - 2015 (art. 147 - 163) şi a R.O.I. 

                                                 
1
 Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la avizierul CEAC. Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili 

de modul în care ea este implementată, respectată şi aprobată. 
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c) Profesorul diriginte/ Învăţătorul prezintă raportul încheiat în urma anchetării faptei disciplinare 

Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ şi măsurile de sancţionare. Acesta din urmă 

stabileşte prin vot aplicarea sancţiunii. 

d) Profesorul diriginte/ Învăţătorul duce la îndeplinire măsurile de sancţionare a elevului/ elevilor şi 

înştiinţează în scris părintele/ reprezentantul legal al elevului/ elevilor. 

e) Profesorul diriginte/ Învăţătorul/ Directorul poate anula sancţiunea dacă elevul dă dovadă de un 

comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 (opt) săptămâni de şcoală până la încheierea 

semestrului/ anului şcolar. Prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate 

anula. 

 

V. MONITORIZARE: 

 

Procedura de informare va fi monitorizată de C.A. şi C.E.A.C. Toate persoanele care fac obiectul 

acestei proceduri trebuie să fie la curent cu existenţa acesteia. 

 


