
Recompense acordate elevilor 
 

Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și/sau se disting 

prin calități manageriale și comportare exemplară li se pot acorda următoarele recompense: 

a) mulțumire/evidențiere verbală în fața colegilor de clasă/pluton/grupă de studiu sau în 

fața consiliului profesoral; 

b) evidențiere de către comandant în fața elevilor școlii; 

c) ridicarea unei sancțiuni aplicate anterior; 

d) acordarea de premii, diplome, medalii; 

e) numirea în funcții de comandă specifice unității de învățământ; 

f) acordarea/înaintarea în gradul onorific; 

g) înscrierea numelui șefului de promoție pe placa de onoare a școlii. 

 

 

Sancțiunile aplicate elevilor 
 

Elevii care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale, inclusiv regulamentele 

militare, sunt sancționați în funcție de gravitatea acestora. 

 

Sancțiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele: 

a) observație individuală; 

b) interdicție temporară de a ieși în învoire; 

c) retrogradare din gradul onorific; 

d) destituire din funcția de comandă; 

e) mustrare scrisă; 

f) preaviz de exmatriculare; 

g) exmatriculare. 

Sancțiunile menționate la literele a) la d) nu atrag alte măsuri disciplinare. 

 

Mustrarea scrisă se aplică prin hotărârea consiliului profesoral iar aplicarea este însoțită de 

scăderea notei la purtare cu un punct. 
 

Preavizul de exmatriculare se aplică elevilor care au absentat 15% din numărul orelor 

prevăzut într-un semestru sau 25% din numărul de ore prevăzut într-un an școlar, precum și 

celor care au comis o abatere gravă de la ordinea și disciplina militară. 

Prin abatere gravă, se înțelege abaterea care are ca efect producerea unor disfuncții majore în 

activitățile, ordinea și disciplina interioară din școală, afectarea în mod esențial a imaginii 

acesteia ori a integrității fizice, demnității sau personalității celorlalți elevi.  

 

Exmatricularea elevilor se aplică pentru abateri deosebit de grave și în următoarele situații: 

 Elevii care au absentat 20% din numărul orelor prevăzut într-un semestru sau 30% din 

numărul de ore prevăzut într-un an școlar; 

 Elevii care au fost declarați restanțieri la mai mult de două discipline și cei care nu au 

promovat examenele de restanță; 

 Elevii care obțin la purtare medii semestriale sub 8.00 sunt exmatriculați 

Exmatricularea elevilor din școalile militare de maiștri militari și subofițeri este fără drept de 

reînscriere în aceste unități de învățământ postliceal militar. 

 

Elevii vinovați de deteriorarea, distrugerea sau sustragerea bunurilor școlii au obligația să 

suporte cheltuielile aferente lucrărilor de reparații sau înlocuirii bunurilor deteriorate, potrivit 

prevederilor legale în vigoare. 

 

 


