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CODUL ETIC AL ELEVILOR 

2015-2016 
A. DISPOZIȚII GENERALE 

 

 Art.1. O educaţie publică de calitate, piatră de temelie a societăţii democratice, are rolul de a 

asigura şanse egale pentru toţi copiii şi tinerii şi este fundamentală pentru bunăstarea socială prin 

contribuţia sa la dezvoltarea economică, socială şi culturală. Elevii,alaturi de profesori, au 

responsabilitatea de a întări încrederea generală a publicului în standardele serviciilor ce sunt aşteptate 

de la toţi cei implicaţi în această importantă activitate. 

 Manifestarea unei gândiri responsabile este sufletul activităţii desfasurate de elev în mediul 

școlar si il ajuta pe acesta să-şi atingă propriul potenţial. Experienţa şi dăruirea profesorilor şi a 

personalului din educaţie trebuie să fie combinate cu condiţii bune de muncă, o comunitate care să-i 

sprijine şi să creeze politici care să permită o educaţie de calitate; 

 Art.2. Reglementările din acest cod vizează, în mod particular,elevii din Colegiul Tehnic ”Aurel 

Vlaicu”, Galați. 

 Art.3.Codul etic al elevului din Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu”vizeaza valori esențiale legate de 

respect, responsabilitate,diversitate, perseverență, dezvoltare, recunoaștere și apreciere, adevar ,empatie 

etc; 

 Art.4. Codul funcţionează ca un sistem de standarde de conduită colegială capabile să contribuie 

la coeziunea grupului de elevi, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie 

după reguli corecte; 

 Art.5. Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi 

prestigiului învăţământului din Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu” 
 

B. DREPTURI, ÎNDATORIRI, RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI  

 

I. DREPTURILE ELEVILOR 

 
Art. 1. Elevii Colegiului Tehnic ,,Aurel Vlaicu” Galaţi se bucură de toate drepturile conferite de Constituţia 

României şi de cele prevăzute în ROFUÎP.  
Art. 2. La Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu” Galaţi elevii au condiţii deosebite pentru studiu. Dotarea  

laboratoarelor şi a cabinetelor poate fi utilizată de elevi şi după orele de curs, sub supravegherea 
laborantului, a tehnicianului şi informaticianului, după un program stabilit de conducerea unităţii.  

Art. 3. Elevii şcolii, folosind dreptul la asociere, în condiţiile legii, pot face parte din asociații sportive, 

culturale, de voluntariat.   
(1) Elevii se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev.  

(2) Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.  

(3) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele  

evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezenţa elevului şi a părintelui, 

tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare 

Art.4. (1) Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit.  

(2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii, acordate de 

bănci, în condiţiile legii. 

 (3) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat.  

Art.5. (1) Eelvii au dreptul să utilizeze bazele materiale şi bazele sportive ale școlii în cadrul activităților 

școlare și extrașcolare.  
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Art.6. În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. De asemenea, 

ei au dreptul la bilete cu tarife reduse la 75%, la spectacole, muzee, manifestări cultural-sportive şi la 

transportul în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi. 

Art.7. Elevii au dreptul de a fi premiați pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, 

precum şi pentru atitudine civică exemplară.  

Art.8. Elevii din învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare 

Art.9. Elevii aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba maternă, la 

toate nivelurile şi formele de învăţământ, conform legii. 

Art.10. Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să 

aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor. Pentru elevii minori, acest 

drept se exercită de către părinţii/ tutorii legali ai copiilor.  

Art.11. (1) În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular, se constituie consiliul elevilor, format din 

liderii elevilor de la fiecare clasă.  

(2) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea unităţii de învăţământ 

şi care este anexă a regulamentului intern.  

(3) Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentantul, un elev din clasele a IX-a – a XII-a/ a XIII-a sau din 

învăţământul postliceal, pentru a participa la şedinţele Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.  

Art.12. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, precum şi 

la cele care se desfăşoară în palatele şi în cluburile elevilor.  

Art.13Elevilor de la Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu” le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în 

cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice. Ei pot participa în cercuri, în cluburi de 

lectură, sportive, de teatru sau de voluntariat. 

Art.14 Elevii pot activa în colectivele de redacție ale revistelor din școală  

Art.15. Elevii au libertatea de a frecventa sau nu orele de religie, pe baza unei cereri a părintelui. 

 

II. ÎNDATORIRILE ELEVILOR 

  
Art.16. Elevii sunt obligaţi să cunoască şi să respecte toate prevederile Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, ale Regulamentului de ordine interioară, să respecte toate 
legile statului.  
Art.17. Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a-şi însuşi 
cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.  
Art.18. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi să poarte uniforma Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu”, 
stabilită în Consiliul elevilor .  
Art.19. Ţinuta elevilor Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu” trebuie să fie decentă.  
Art.20. Accesul elevilor în şcoală se face exclusiv pe uşa destinată elevilor. 
Art.21. Accesul spre sălile de curs se face exclusiv pe scările destinate elevilor.   
Art.22. Staţionarea elevilor în pauze pe holul din faţa cancelariei este interzisă.  
Art.23. Accesul la aparatura de specialitate, la mijloacele de învăţământ şi materiale didactice se face numai 
sub supravegherea persoanelor autorizate.  
Art.24. În cazul deteriorării unor bunuri, acestea vor fi înlocuite pe cheltuiala celui care a comis fapta sau, dacă 
nu se stabileşte vinovatul, pe cheltuiala colectivului clasei care a utilizat respectivul obiect; manualele gratuite 
distribuite elevilor şi nereturnate sau deteriorate de către aceştia vor fi plătite de elevi la un preţ stabilit de 
conducerea şcolii.  
Art.25. În situaţii deosebite elevii pot solicita învoiri numai de la profesorul diriginte sau în lipsa acestuia de la 
profesorul de serviciu pe şcoală. Profesorii vor consemna absenţele în catalog şi vor fi motivate pe baza cererii 
unuia dintre părinţi.  
Art.26. Motivarea absenţelor se face de către diriginte în ziua prezentării actelor justificative care pot fi:  
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a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie, aceasta din 
urmă fiind vizată de medicul şcolar;   

b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost 
internat în spital;   

c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de 
Art.27. Este interzisă, în timpul programului, deplasarea în afara incintei şcolare, fără avizul          
profesorului de serviciu, al profesorului diriginte sau al direcţiunii;  

Art.28. Elevii sunt obligaţi să anunţe de urgenţă, pe primul angajat al şcolii pe care îl găseşte despre:  
a) existenţa unei situaţii deosebite (conflict, agresiune etc.);  

b) prezenţa în clădiri sau în curtea unităţii şcolare a unor persoane suspecte sau aflate în situaţia  

de a produce evenimente nedorite; 

c) existenţa unor pachete, bagaje sau alte obiecte suspecte sau lăsate fără supraveghere. 

Art.29. Se interzice introducerea în şcoală a aparaturii electronice (reportofoane, calculatoare etc.) fără acordul 

conducerii şcolii;  
Art.30. Se interzice aducerea în incinta şcolii a unor persoane străine care pot tulbura activitatea unităţii 
şcolare.  
Art.31. Se interzice elevilor intrarea în curtea şcolii cu orice tip de autovehicul fără acordul conducerii unităţii.  
Art.32. Este interzis elevilor: 

a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;  

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;   
c) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 
independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;   
d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ 
sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;   
e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;   
f) să deţină şi să consume în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara ei droguri, băuturi alcoolice, 
ţigări şi să participe la jocuri de noroc;   
g) să introducă în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum 
muniţie, petarde, pocnitori etc., care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a 
colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;   
h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;   
i) să ţină în stare de funcţionare telefoanele celulare în timpul orelor de curs, a examenelor şi a 
concursurilor;  
j) să înregistreze audio sau video activităţile din şcoală fără acordul profesorilor sau al conducerii 
şcolii:   
k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de 
învăţământ;   
l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de 
personalul unităţii de învăţământ;   
m) să frecventeze barurile, cazinourile şi să practice jocurile de noroc;  

n) să stea pe holuri după ce s-a sunat de intrare;  

o) să deranjeze desfăşurarea activităţilor din şcoală.  

 

OBLIGAŢIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE CLASĂ 

 

Art.33. Prin rotaţie, elevii fiecărei clase fac de serviciu în clasă având următoarele atribuţii: 

a) asigură condiţii optime de desfăşurare a lecţiilor (ordine, curăţenie, cretă, tablă ştearsă);  

b) comunică la fiecare oră absenţele;  
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OBLIGAŢIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ 

 

ART. 34. (1) Respectă planificarea şi programul de desfăşurare a serviciului pe şcoală. 

(2) În cazul în care, din motive obiective, nu se poate prezenta la şcoală în zilele în care este planificat, anunţă 

din timp şeful clasei şi/sau dirigintele pentru stabilirea unui înlocuitor. 

(3) Pe perioada efectuării serviciului pe şcoală este scutit de frecventarea cursurilor 

(4) Se prezintă decent şi îngrijit în privinţa ţinutei şi a comportamentului. 

(5) Răspunde în faţa direcţiunii şi a dirigintelui de îndeplinirea atribuţiilor care îi revin. 

(6) Raportează, ori de câte ori este necesar, cadrelor didactice de serviciu pe şcoală, direcţiunii sau 

secretariatului situaţiile deosebite cărora nu le poate face faţă.  

(7) În timpul orelor stă în camera de serviciu şi pază sau în hol şi supraveghează calea principală de acces în 

şcoală.  

(8) Nu are dreptul de a permite din proprie iniţiativă accesul persoanelor străine în şcoală. 

(9) În cazul în care portarul nu este prezent, solicită oricărei persoane străine să aştepte în holul principal până 

la revenirea portarului sau, după caz, informează imediat secretariatul. 

(10) Sprijină elevii care doresc să comunice cu profesorii prin transmiterea informaţiilor necesare în cancelarie, 

lăsând elevii solicitanţi să aştepte în holul principal. 

(11) Comunică în clase, sub semnătura cadrului didactic aflat la oră şi a şefului clasei, informaţiile transmise de 

la direcţiune sau secretariat. 

(12) Sună de intrare şi de ieşire, conform orarului şcolii. 

 

SANCŢIUNI  
Art. 35. Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi Regulamentul de ordine interioară, 
vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora şi de repetabilitatea lor. 

Art. 36. Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele: 

a) observaţia individuală;  

b) avertisment 

c) mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei sau a consiliului profesoral;   
d)  mustrarea scrisă;  

e) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ Bani de liceu, bursă profesională;  

f) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;  

   g) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate sau la altă unitate de învățământ;  

   h) preavizul de exmatriculare (nu se aplică elevilor din învățământul obligatoriu);  

   i) exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de    

     studiu;  

   j) exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;  

   k) exmatricularea din toate unităţile de învăţământ fără drept de reînscriere pentru o perioadă de timp.   

 

RECOMPENSE  
Art. 37. Elevii CTAV care obţin rezultate deosebite la concursurile şcolare şi extraşcolare vor fi 

recompensaţi cu premii în diplome și bani, conf. ROI 
Art.38. Se acordă premii speciale (carte, CD-uri, soft educaţional, diplome, medalii) elevilor cu 

frecvenţă de 100% pe tot parcursul anului, cu media anuală peste 9 şi 10 la purtare.  
Art. 39. Se acordă premii speciale elevilor care au promovat imaginea şcolii (minim trei 

concursuri judeţene sau interjudeţene, un concurs naţional sau un concurs internaţional).  
Art.40. Se acordă şefului de promoţie al CTAV premiul de onoare al CTAV însoţit de bunuri 

sau servicii în cuantum stabilit de Consiliul de Administraţie al CTAV  
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             Art.41. Se acordă diploma de onoare a CTAV elevilor care organizează sau participă şi obţin premii la 

simpozioane sau sesiuni de comunicări ştiinţifice  

 

REGULAMENTUL CONSILIULUI ELEVILOR 
 
Art.1 (1)Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului 

semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu 

au drept de vot şi nici nu le este permisă influenţarea deciziei elevilor.  

(2) În unitatea de învăţământ se constituie consiliul elevilor, format din reprezentanţii elevilor de la fiecare 

clasă.  

Art. 2 

(1) Consiliul elevilor este structură consultativă şi partener al unităţii de învăţământ şi reprezintă interesele 

elevilor din învăţământul preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ.  

(2) Prin consiliul elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în mod direct.  

(3) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul şi nevoile şcolii, 

elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Naţional al Elevilor.  

(4)Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ desemnează un cadru didactic care va stabili legătura între 

corpul profesoral şi consiliul elevilor.  

(5) Conducerea unităţii de învăţământ sprijină activitatea Consiliului elevilor, prin punerea la dispoziţie a 

logisticii necesare desfăşurării activităţii acestuia şi a unui spaţiu pentru întrunirea Biroului Executiv şi 

Adunării Generale a respectivului Consiliu al elevilor. Fondurile pentru logistică şi altele asemenea se asigură 

din finanţarea suplimentară.  

Art. 3  

Consiliul elevilor are următoarele atribuţii:  

a)  reprezintă interesele elevilor şi transmite consiliului de administraţie, directorului/directorului adjunct şi 

consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru aceştia;  

b)  apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ şi sesizează încălcarea lor;  

c)  se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea unităţii de 

învăţământ despre acestea şi propunând soluţii;  

d)  sprijină comunicarea între elevi şi cadre didactice;  

e)  dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;  

f)  poate iniţia activităţi extraşcolare, serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii;  

g)  poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, pe probleme de mediu şi altele 

asemenea;  

h)  sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată unitatea de învăţământ;  

i)  propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare;  

j)  dezbate proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;  

k)  se implic  în asigurarea respectării Regulamentului de organizare  şi funcţionare al unităţii de  

învăţământ;  

l)  organizează alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, la termen sau în cazul în  

care aceştia nu îşi îndeplinesc atribuţiile.  

Art. 4 

(1)Forul decizional al Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ este Adunarea generală.  

(2)Adunarea generală a Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ este formată din reprezentanții  

claselor şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună.  

(3)Consiliul elevilor din unitatea de învăţământ are următoarea structură:  

a)  Preşedinte;  

b)  Vicepreşedinte/vicepreşedinţi, în funcţie de numărul de elevi din şcoală;  
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c)  Secretar;  

d)  Membri: reprezentanţii claselor.  

(4)Preşedintele, vicepreşedintele/vicepreşedinţii şi secretarul formează Biroul Executiv.  

Art. 5 

(1)Consiliul elevilor îşi alege, prin vot, preşedintele, elev din învăţământul liceal sau postliceal. 

(2)Preşedintele Consiliului elevilor participă, cu statut de observator, la şedinţele Consiliului de  

administraţie al unităţii de învăţământ, la care se discută aspecte privind elevii, la invitaţia scrisă a  

directorului unităţii de învăţământ.  

(3)Preşedintele Consiliului elevilor, elev din învăţământul liceal sau postliceal, activează în Comisia de  

Evaluare şi Asigurare a Calităţii. 

(4)Preşedintele Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ are următoarele atribuţii:  

a)  colaborează cu responsabilii departamentelor Consiliului elevilor;  

b)  este membru în structura superioară de organizare a elevilor, Consiliul judeţean al elevilor  

c)  conduce întrunirile Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ;  

d)  este purtătorul de cuvânt al Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ;  

e)  asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a  

libertăţii de exprimare;  

f)  are obligaţia de a aduce la cunoştinţa Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ problemele 

discutate în cadrul şedinţelor Consiliului elevilor;  

g)  propune excluderea unui membru, în cadrul Biroului Executiv şi a Adunării Generale, dacă acesta nu îşi 

respectă atribuţiile sau nu respectă regulamentul de funcţionare al consiliului.  

(5)Mandatul preşedintelui Consiliului elevilor este de maximum 2 ani. 

(6)Vicepreşedintele Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ are următoarele atribuţii: 

a)  monitorizează activitatea departamentelor;  

b)  preia atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui în absenţa motivată a acestuia;  

c)  elaborează programul de activităţi al consiliului.  

(7)Mandatul vicepreşedintelui Consiliului şcolar al elevilor este de maximum 2 ani.  

(8)Secretarul Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ are următoarele atribuţii:  

a)  întocmeşte procesul-verbal al întrunirilor Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ;  

b)  notează toate propunerile avansate de Consiliul elevilor.  

(2)Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de maximum 2 ani.  

Art. 6 

Întrunirile Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ se vor desfăşura de câte ori este cazul, fiind prezidate 

de preşedinte/un vicepreşedinte. 

Art. 7 

Consiliul elevilor din unitatea de învăţământ are în componenţă departamentele prevăzute în propriul 

regulament.  

Art. 8 

(1)Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către Consiliul elevilor şi să asigure, în rândul elevilor, 

aplicarea hotărârilor luate.  

(2)Prezenţa membrilor la activităţile Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ este obligatorie.  

Membrii Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ care înregistrează trei absenţe nemotivate  

consecutive vor fi înlocuiţi din aceste funcţii.  

(3)Membrii Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ au datoria de a prezenta consiliului de  

administraţie,  respectiv consiliului profesoral, problemele specifice procesului instructiv - educativ cu care se 

confruntă colectivele de elevi.  

(4)Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv - educativ,  

îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de larg 

interes pentru elevi, activităţi care sunt, ca desfăşurare, de competenţa unităţii de învăţământ.  
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(5)Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ va aviza proiectele propuse de preşedintele  

Consiliului elevilor, dacă acestea nu contravin normelor legale în vigoare.  

(6)Elevii care au obţinut în anul şcolar anterior o notă la purtare sub 9 nu pot fi aleşi ca reprezentanţi în  

Consiliul elevilor.  

(7)Fiecare membru al Consiliului elevilor are dreptul de a vota prin Da sau Nu sau de a se abţine de la vot. 

Votul poate fi secret sau deschis, în funcţie de hotărârea Consiliului elevilor.  

 

Întocmit de:  

 

Consilier educativ, prof. Codreș Carmen-Mariana 

 

Președinte Consiliul Elevilor din CTAV, elev Cărămidaru Nicolae-Nicușor, clasa 10Ap 

 

Vicepreședinte în Consiliul Elevilor din CTAV, eleva Fulger Claudia-Mihaela, clasa 10B  
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