
“ APROBAT  la şedinţa  Consiliului Profesoral din 31.01.2017”

Regulament de motivare a absențelor elevilor de la ore

I. DISPOZIȚII GENERALE 

1. Regulamentul de motivare a absențelor elevilor de la ore stabilește modul de motivare a 

absențelor elevilor de la ore le de curs de către profesorii – diriginți. Prezentul regulament se 

aplică în cadrul Liceului Teoretic ”Mihail Sadoveanu”, orașul Călărași. 

2. Respectarea Regulamentului de motivare a absențelor elevilor de la ore este 
obligatoriu pentru întreg personalul didactic, pentru elevii din toate ciclurile de 
învățămînt organizate în instituție, precum și pentru părinții/reprezentanții legali 
ai acestora. 

3. Regulamentul de motivare a absențelor elevilor de la ore este elaborat în 
conformitate cu legislația în vigoare: 

1) Codul Educației al RM. Nr.152 din 17.07.2014 (MO. al RM., 2014, nr. 319 
– 324, art.634); 

2) Regulamentul – tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt 
primar și secundar, ciclul I și II aprobat prin ordinul ME al RM. Nr.235 din 
25 martie 2016; 

3) Ordinului nr. 559 din 12 06.2015 al ME al RM referitor la ,,Instrucțiunea 
privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului; 

4) Regulamentului de organizare și funcționare a activității în Liceul 
Teoretic ”Mihail Sadoveanu”, orașul Călărași: 

5) Regulamentul de ordine internă al Liceul Teoretic ”Mihail Sadoveanu”, 
orașul Călărași. 

II. CONTROLUL ȘI ASIGURAREA COLECTĂRII 
DATELOR PRIVIND MOTIVAREA ELEVILOR. 

5. (1) Motivarea absențelor se efectuează pe baza următoarelor acte: 
∑ adeveri ă eliberatădemedicul de familie;

∑ certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost 
internat în spital, avizat(ă) de medicul de famili/specialist; 

∑ cererea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată si 
aprobată de către diriginte ( 1- 2 zile ) directorul liceului  pentru 3 si mai multe zile.

∑ adeverină eliberată demedicul de familie;
∑ adeverină sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost 

internat în spital, avizat(ă) de medicul de famili/specialist;
(2) Motivarea absențelor se face de către diriginte, în ziua prezentării actelor justificative.

(3) În cazul elevilor minori, părintele/tutorele legal are obligația de a prezenta 
perso-nal dirigintelui actele justificative pentru absențele copilului. Motivările prezentate 
de elevul minor nu au justificare legală. 

(4) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de



maximum 7 zile de la reluarea activității elevului și vor fi păstrate de către diriginte pe tot
parcursul semestrului/anului școlar.

(5) Toate adeverințele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în 

evidență fișele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.

(6) Nerespectarea termenului prevăzut la punctul 4 atrage, de regulă, 
declararea ab-sențelor ca nemotivate. 
(7) La cererea scrisă a Instituţiilor cu profil sport/arte, a structurilor naţionale 
sportive, Organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului al administraţiei 
publice locale de nivelul doi poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă 
la cantonamente şi la competiţii/expoziţii de nivel local, naţional şi internaţional, cu 
condiţia recuperării conţinuturilor curriculare, în modul stabilit de administraţie, în 
vederea încheierii situaţiei şcolare. 
(8) Elevii din ciclul gimnazial şi liceal aflaţi în situaţii speciale (căsătorie, naşterea unui copil, 

persoane existente în îngrijirea elevului, detenţie etc.) beneficiază de crearea unor condiţii 

corespunzătoare în vederea finalizării nivelului de învăţămînt. 

III. SANCȚIUNI 
6. În cazurile în care este dovedită absenţa nemotivată realizată cu intenţie (chiul) se 

aplică succesiv următoarele sancţiuni: 
a. La prima abatere: avertizare, discuții individuale cu elevul
b. La a doua abatere: mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu un punct;
c. La a treia abatere: eliminare 3-5 zile şi scăderea notei la purtare cu 2-3

puncte; 
d. Peste trei abateri: se analizează situaţia şi se decide sancţiunea.

7. În cazul absenţei profesorului de la oră, elevii vor efectua studiu individual în clasă, 
fiind interzisă părăsirea unităţii de învăţământ. 

8. Decizia asupra caracterului absenţei elevilor găsiţi de cadrele didactice sau 
reprezentanţii instituţiilor de ordine publică/reprezentanţii presei în afara unităţii de
învăţământ în timpulorelor de curs aparţine directorului.

9. Prin excepţie, absenţa elevilor găsiţi de reprezentanţii instituţiilor de ordine publică/ 
reprezentanţii presei în localuri publice în timpul orelor de curs este considerată 
abatere disciplinară gravă şi se sancţionează cu eliminare 3-5 zile şi scăderea notei la 
purtare cu 2-3 puncte, la decizia directorului.

IV. RESPONSABILITĂȚI

10. Coordonează implimentarea prezentului Regulament directorul adjunct pentru parte 
educativă. 

11. Diriginții răspund de motivarea absențelor și de predarea actelor justificative 
directorul adjunct pentru parte educativă semestrial. Daca sunt elevi care absenteaza 
cel putin 3 zile nemotivat – sesizeza directorul adjunct pentru educatie si psihologul 
liceului.

12. Directorul adjunct pentru parte educativă arhivează și păstrează toate actele 

justificative (adeverințe, certificate, cereri de eliberare). 

V. MONITORIZARE 



13. Directorul adjunct pentru parte educativă va monitoriza realizarea prezentului 
Regulament. 

VI. DISPOZIȚII FINALE
14. Prezentul regulament se aduce la cunoştinţa fiecărui salariat al Liceului Teoretic ‘‘ 

M. Sadoveanu ‘‘, or. Călăraşi contra semnătură de către angajator şi are drept juridic 
de la data semnării de către salariat. 

15. Orice modificare sau completare a prezentului Regulament se face şi se avizează în 
condiţiile legislaţiei în vigoare.. 


