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Extras din REGULAMENTUL  DE  ORDINE  INTERIOARĂ 
 
 
CAPITOLUL I  - DISPOZIłII GENERALE 
CAPITOLUL II - ORGANIZARE 
CAPITOLUL III  - PROCESUL INSTRUCTIV – EDUCATIV 
CAPITOLUL IV  - DISPOZIłII INTERNE DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂłII 
 

C. ELEVII 
 

Art. 98.  EXERCITAREA CALIT ĂłII DE ELEV 
OpŃiunea pentru Grupul  Şcolar „VOIEVODUL MIRCEA" Târgovi şte înseamnă implicit adoptarea unui 

comportament civilizat, atât în şcoală cât şi în afara acesteia.  A avea un „comportament civilizat" înseamnă:   
• Respect faŃă de cadrele didactice, personalul şcolii şi colegi; 
• Evitarea violenŃei şi agresivităŃii de orice fel; 
• Păstrarea cu grijă a patrimoniului şcolii, a bunurilor personale şi ale colegilor; 
• Responsabilitate  în îndeplinirea sarcinilor  asumate şi implicarea în rezolvarea unor dorinŃe/ nevoi/ probleme 

exprimate în nume personal sau al clasei;  
• Adoptarea unei atitudini sincere şi cinstite în orice situaŃie şi netăinuirea adevărului; 
• Asigurarea unei atmosfere calme şi liniştite la toate orele, indiferent de  materie  sau cadru didactic. 

Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităŃile existente în programul fiecărei 
unităŃi de învăŃământ.  
EvidenŃa prezenŃei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învăŃător/profesor, care consemnează, în mod obligatoriu, 
fiecare absenŃă. 
 
Art. 99.   DREPTURILE ELEVILOR 

� Elevii se bucură de toate drepturile legale. Nicio activitate organizată de/sau în liceul nostru nu poate leza 
demnitatea sau personalitatea acestora. 

� Elevii pot beneficia de suport financiar din sursele extrabugetare ale liceului, prin implicarea AsociaŃiei de PărinŃi. 
� Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, baza materială şi didactică din liceu. 
� Elevii din învăŃământul gimnazial şi preuniversitar secundar inferior beneficiază de manuale gratuite. Beneficiază de 

aceeaşi gratuitate şi elevii din învăŃământul secundar superior ai căror părinŃi au un venit lunar, pe membru de 
familie, egal sau mai mic decât salariul minim brut pe economie. 

� Elevii au dreptul să fie evidenŃiaŃi, să primească premii şi recompense pentru rezultatele deosebite la activităŃile 
şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară. 

� Liderii elevilor de la fiecare clasă se constituie în Consiliul elevilor care funcŃionează pe baza unui Regulament 
propriu. 

� Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentanŃi în Consiliul de administraŃie al liceului. 
� Elevii se pot asocia în cercuri şi asociaŃii ştiinŃifice, culturale, artistice, sportive sau civice care se organizează şi 

funcŃionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul liceului. 
 

Art. 100.  Dreptul la reuniune se exercită în afara orelor de curs, iar activităŃile pot fi susŃinute în liceu numai cu aprobarea 
directorului unităŃii, la cererea scrisă a grupului de iniŃiativă, cu o săptămână înainte. Organizatorii răspund, în timpul 
reuniunii, de asigurarea ordinii, disciplinei şi de integritatea bazei materiale. Reuniunile pot avea loc numai în prezenŃa unui 
membru al Comitetului de părinŃi şi a dirigintelui clasei. 

 
� Elevii au libertatea de a redacta şi difuza publicaŃii şcolare proprii; în cazul în care acestea afectează siguranŃa 

naŃională, ordinea publică, sănătatea, moralitatea, drepturile şi libertăŃile cetăŃeneşti, directorul liceului suspendă 
editarea şi difuzarea acestor publicaŃii. 

� Elevii cu performanŃe şcolare excepŃionale pot promova 2 ani într-un an şcolar, conform metodologiei M.Ed.C.T. 
� Elevii care participă la etape judeŃene şi naŃionale ale concursurilor şcolare şi la alte acŃiuni culturale, sportive 

ş.a.de acelaşi nivel sunt scutiŃi două zile în săptămâna premergătoare concursului. 
� Elevii beneficiază de asistenŃă psihopedagogică şi medicală gratuită la Cabinetul de consiliere şi la Cabinetul de 

medicină generală. 
 

Art. 101.  Consiliul elevilor: 
a) este format din câte doi reprezentanŃi din fiecare clasă; 
b) se întruneşte bilunar, sub îndrumarea consilierului pentru probleme educative; 
c) dezbate probleme legate de îmbunătăŃirea activităŃii şcolare, extraşcolare, propunând soluŃii pentru îmbunătăŃirea 

acestora; 
d) dezbate starea de disciplină pentru evaluarea critică a gesturilor şi atitudinilor în conformitate cu Codul de Ńinută şi 

conduită al elevilor; 
e) îşi desemnează reprezentanŃii în Consiliul de AdministraŃie; 
f) analizează orice alte probleme legate de activitatea şcolară propunând măsuri de îmbunătăŃire; 
g) organizează activităŃi pentru îmbunătăŃirea situaŃiei şcolare şi disciplinare a elevilor, pentru petrecerea timpului liber 

al acestora. 
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Art. 102.   Îndatoririle elevilor: 
1) să respecte orarul şcolii şi să intre la timp la ore; 
2) să fie prezenŃi în clasă la intrarea profesorilor; 
3) să îşi aştepte profesorul în clasă, nu pe culoar; 
4) se impune elevilor, ca formă a respectului de sine să adopte o Ńinută vestimentară decentă; 

 łinuta decentă pentru fete: 

• Haine curate, netransparente, de culoare neagră şi albă, nu prea decoltate, nu prea strâmte sau 
prea largi; 

• Haine fără inscripŃii sau desene nepotrivite; 

• Bluza să depăşească mijlocul; 

• Fusta de cel mult o palmă deasupra genunchiului; 

• Pantaloni cu talie normală; 

• ÎncălŃăminte comodă, nu extravagantă, cu talpa şi tocurile cel mult 5-6 cm; 

• Părul curat, pieptănat şi nevopsit; 

• Podoabe/bijuterii în număr rezonabil şi nevoluminoase; 

• Machiaj discret, fără cercei sau piercing-uri pe faŃă; 

• Unghii îngrijite şi colorate în tonuri deschise; 
 łinuta decentă pentru băieŃi 

• Haine curate, fără inscripŃii sau desene nepotrivite; 

• Pantaloni lungi, cu talia şi lărgimea normală, de culoare neagră sau jeans; 

• camaşă sau tricou de culoare albă;  

• Părul pieptănat îngrijit, nevopsit şi, dacă este lung, să fie prins în coadă; 

• Fără barbă, fără favoriŃi, fără cercei sau piercing-uri pe faŃă. 
 

5) telefoanele vor fi oprite pe durata orelor de curs;  
6) să respecte normele de protecŃia muncii şi de apărare împotriva incendiilor; 
7) să nu introducă în şcoală băuturi alcoolice, droguri, substanŃe toxice, inflamabile sau explozive (petarde, pocnitori, 

etc); 
8) se interzice cu desăvârşire fumatul în perimetrul şcolii: grupuri sanitare, coridoare, săli de clasă, scări, curtea şcolii, 

ateliere şcoală, sala de sport; 
9) să desfăşoare activităŃi în laboratoare, ateliere, cabinete, sala de educaŃie fizică, teren de sport etc. numai 

    sub supravegherea unui cadru didactic, instructor sau personal auxiliar de specialitate; 
10) să nu introducă în incinta şcolii persoane străine de aceasta; 
11) să participe, conform graficului, la serviciul pe clasă şi pe şcoală, contribuind la păstrarea curăŃeniei, a ordinii şi 

disciplinei, la păstrarea în bune condiŃii a mobilierului şcolar şi a altor dotări, anunŃând profesorul de serviciu sau 
conducerea şcolii despre eventualele distrugeri, avarii, accidente sau alte situaŃii de excepŃie; 

12) elevii de serviciu pe şcoală sunt scutiŃi de frecvenŃă în ziua respectivă; să îndeplinească în mod conştiincios sarcinile 
care le revin când sunt de serviciu pe clasă sau pe şcoală. Modul în care se desfăşoară serviciul respectiv constituie 
unul din criteriile acordării notei la purtare; 

13) să aibă asupra lor carnetul de elev şi să poarte ecusonul; 
14) să acceadă la direcŃiune, secretariat, cabinet medical, contabilitate, bibliotecă, numai în orele de program afişate, în 

afara orelor de curs;  
15) să fie prezenŃi la orele de ed.fizică dacă sunt scutiŃi medical; cei care nu vor fi prezenŃi la oră vor primi absenŃe 

nemotivate; 
16) să respecte toate celelalte îndatoriri din Regulamentul de organizare şi funcŃionare a unităŃilor din învăŃământul 

preuniversitar. 
În situaŃii excepŃionale de întârziere sau lipsă a profesorului de la oră, elevii rămân în clasă sub conducerea şefului clasei 
şi desfăşoară, în perfectă ordine şi linişte, activităŃi de muncă independentă, pentru a nu deranja celelalte clase din şcoală. 
Dacă aceasta se întâmplă la ultima oră din programul şcolar, elevii vor putea pleca acasă numai după ce au anunŃat 
conducerea şcolii şi au primit învoirea în acest sens. Dacă o clasă părăseşte şcoala înainte de terminarea programului fără 
aprobare din partea conducerii şcolii, toŃi elevii clasei primesc absenŃă nemotivată la ora sau la orele la care au lipsit şi li se 
va scădea nota la purtare cu un punct. 

 
Art. 103.  Elevii Grupului Şcolar „VOIEVODUL MIRCEA "  nu au voie: 

• Să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc;  

• Să deterioreze bunurile din patrimoniul liceului; 

• Să aducă şi să difuzeze în liceu materiale care, prin conŃinutul lor, atentează la independenŃa, suveranitatea şi 
integritatea naŃională a Ńării, care cultivă violenŃa şi intoleranŃa; 

• Să organizeze şi să participe la acŃiuni de protest care afectează desfăşurarea activităŃii de învăŃământ sau care 
afectează frecvenŃa la cursuri a elevilor; 

• Să blocheze căile de acces în spaŃiile de învăŃământ; 

• Să deŃină şi să consume în perimetrul liceului şi în afara lui droguri, băuturi alcoolice, să fumeze şi să participe la 
jocuri de noroc;  

• Să posede si să difuzeze materiale care au caracter obscen sau pornografic;  
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• Să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs şi a examenelor;  

• Să lanseze  anunŃuri false cu  privire  la  amplasarea unor materiale explozive în perimetrul liceului; 

• Să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faŃă de colegi şi faŃă de personalul liceului; 

• Să introducă în instituŃie sprayuri colorante, lacrimogene, paralizante, materiale pirotehnice (petarde, pocnitori, 
artificii)ş.a. care ar pune în pericol sănătatea celorlalŃi; 

• Să părăsească incinta instituŃiei în timpul programului şcolar. În cazuri excepŃionale, se va cere permisiunea 
profesorului diriginte sau a profesorului de serviciu care-1 învoieşte pe propria răspundere. În situaŃia în care elevul 
nu are acordul profesorului, răspunde personal de hotărârea sa; 

• Să aducă biciclete, motorete, maşini, skateboard-uri, patine cu rotile, trotinete, jocuri electronice, 
cărŃi de joc, table, animale; 

• Să aducă aparatură electronică în afara activităŃilor organizate; 

• Să folosească însemne sau să poarte îmbrăcăminte neadecvată vârstei, caracteristică grupurilor rock, sataniste, 
etc; 

• Să organizeze activităŃi politice şi de prozelitism religios, ocult şi să facă propagandă politică;  

• Să fure sau să îşi însuşească bunuri, obiecte sau bani care nu le aparŃin;  

• Să distrugă manualele şcolare primite gratuit; 

• Să frecventeze barurile;  

• Să practice jocuri de noroc;  

• Copiatul, minciuna, furtul, chiulul, instigarea la chiul, faptele antisociale, agresivitatea fata de colegi sau personalul 
şcolii sunt considerate acte de indisciplina si vor fi sanctionate, dupa gravitate;  

• Să aducă persoane străine în clasă sau în şcoală, să fie aşteptaŃi de alte persoane în şcoală sau în curtea şcolii 
(excepŃie fac membrii familiilor). 

• Să Ńipe, să strige în incinta liceului, în pauze sau în timpul desfăşurării orelor de curs; 

• Se interzice violenŃa verbală: limbajul indecent, obscen, injuriile; 

• Să filmeze în timpul programului orice persoană care nu şi-a dat acordul în acest sens; 

•  Să părăsească incinta şcolii în timpul orelor de curs; 
 

Art. 104. Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziŃiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi 
sancŃionaŃi în funcŃie de gravitatea acestora. SancŃiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele: 
 

Abaterea SancŃiunea pentru prima 
abatere 

SancŃiunea pentru abatere repetată 

Nerespectarea Ńinutei decente. 
 

Mustrare în faŃa colectivului 
clasei şi anunŃarea părinŃilor 

Scăderea notei la purtare cu 1 -2 puncte şi 8 ore 
activităŃi în folosul societăŃii (şcolii) 

Nerespectarea obligaŃiei de a 
purta ecusonul/legitimaŃia de 
identificare 

Mustrare în faŃa colectivului 
clasei şi anunŃarea părinŃilor 

Scăderea notei la purtare cu 1 punct 

Intrarea la WC  fete şi băieŃi Mustrare în faŃa colectivului 
clasei  
ObservaŃia individuală 

AnunŃarea părinŃilor  
Scăderea notei la purtare cu 1 punct şi amendă 
10 lei 

Întârziere la ora Mustrare în faŃa colectivului 
clasei 

AbsenŃă în catalog 

AbsenŃă nemotivată la oră AbsenŃă în catalog * Scăderea notei la purtare cu un punct la 
fiecare 10 absenŃe nejustificate pe semestru din 
totalul orelor de studiu sau la 10% absenŃe 
nejustificate din numărul de ore pe semestru la o 
disciplină. 
* Preaviz de exmatriculare întocmit, în scris, de 
diriginte şi director pentru elevii care absentează 
nejustificat 20 de ore la diferite discipline de 
studiu, sau 15% din totalul orelor la o singură 
disciplină, cumulate pe un an şcolar; acesta se 
înmânează părintelui/tutorelui legal sau elevului, 
dacă a împlinit 18 ani, sub semnătură. 
SancŃiunea este însoŃită de scăderea notei la 
purtare cu 2 puncte. 
* Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul 
următor în liceu a elevilor care au un număr de 
cel puŃin 40 de absenŃe nejustificate, din totalul 
orelor de studiu sau cel puŃin 30% din totalul 
orelor la o singură disciplină de studiu cumulate 
pe un an şcolar. SancŃiunea se comunică 
părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă a 
împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către 
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Abaterea SancŃiunea pentru prima 
abatere 

SancŃiunea pentru abatere repetată 

dirigintele clasei. SancŃiunea este însoŃită de 
scăderea notei la purtare sub 6,00. 

Întârziere în returnarea cărŃilor 
împrumutate de la bibliotecă 
peste termenul de 10 zile 

Mustrare în faŃa colectivului 
clasei 

Nu mai pot împrumuta cărŃi de la bibliotecă timp 
de un semestru. 

Modificări în catalog Eliminarea elevului 5 zile şi 
scăderea notei la purtare la 5,00 
precum şi sancŃionarea cadrului 
didactic în ora căruia s-a efectuat 
intervenŃia în catalog; discuŃii cu 
părinŃii. 
Amendă 300 lei 

Scăderea notei la purtare la 4 
Mutarea disciplinară la o altă unitate şcolară 

Sustragerea unor documente 
şcolare 

Exmatriculare  

Copiat Nota 1 la lucrare la disciplina 
respectivă 

Nota 1 la fiecare încercare 
Scăderea notei la purtare cu 1 punct 

Furtul din avutul şcolii sau de la 
colegi 

Restituirea obiectului furat sau 
plata contravalorii acestuia şi 
scăderea notei la purtare 
Convocarea părinŃilor  

Exmatriculare 

Deteriorarea bazei didactico-
materiale sau a manualelor 
primite gratuit 

Convocarea părinŃilor şi plata 
tuturor lucrărilor necesare 
reparaŃiilor sau a cheltuielilor 
pentru înlocuirea bunurilor 
deteriorate. În cazul în care 
vinovatul nu se cunoaşte, 
răspunderea materială devine 
colectivă, a clasei/claselor 

Convocarea părinŃilor. 
Plata tuturor lucrărilor necesare reparaŃiilor sau a 
cheltuielilor pentru înlocuirea bunurilor 
deteriorate. 
Scăderea notei la purtare cu 3 puncte 

Aducerea şi difuzarea unor 
materiale care, prin conŃinutul lor, 
atentează la independenŃa, 
suveranitatea şi integritatea 
naŃională a Ńării, care cultivă 
violenŃa şi intoleranŃa. 
Introducerea şi consumul de 
băuturi alcoolice. 
Participare la jocuri de noroc.
  

Convocarea părinŃilor  
Mustrare scrisă însoŃită de 
scăderea notei la purtare cu 1-2 
puncte. 
 

Eliminare 1-5 zile şi scăderea notei la purtare cu 
2-4 puncte 

Organizarea şi participarea la 
acŃiuni de protest care afectează 
desfăşurarea activităŃii de 
învăŃământ sau care afectează 
frecvenŃa la cursuri a elevilor, 
precum şi blocarea căilor de 
acces în spaŃiile de învăŃământ
  

Convocarea părinŃilor 
Mustrare scrisă însoŃită de 
scăderea notei la purtare cu 2-4 
puncte 

Convocarea părinŃilor  
Eliminare 3 -5 zile însoŃită de scăderea notei la 
purtare la 4. 
Exmatriculare 

Introducerea / Consumul de 
droguri în şcoală sau în 
perimetrul şcolii  

Convocarea părinŃilor  
AnunŃarea serviciului "Droguri" 
de la PoliŃia municipiului şi 
scăderea notei la purtare cu 5 
puncte 

Convocarea părinŃilor  
AnunŃul serviciului "Droguri" de la PoliŃia 
municipiului şi scăderea notei la purtare la 4 

Fumat în şcoală sau în 
perimetrul şcolii 

Mustrare 
Convocarea părinŃilor şi scăderea 
notei la purtare cu 1 punct 
 Amendă 10 RON  

Scăderea notei la purtare cu 3 puncte 
Eliminare 3 zile. 
Amendă 25 RON de fiecare dată 

Introducerea/folosirea în şcoală 
sau în perimetrul şcolii a oricărui 
tip de armă albă, materiale 
pornografice sau instrumente, 
care prin acŃiunea lor pot afecta 
integritatea fizică şi psihică a 
elevilor sau personalului şcolii 

Convocarea părinŃilor şi scăderea 
notei la purtare la purtare cu 
3puncte. 
Mustrare scrisă. 
AnunŃarea Politiei 

Exmatriculare 
AnunŃarea Politiei 
 

Aruncarea obiectelor  
pe fereastra  

Convocarea părinŃilor. 
Mustrare şi scăderea notei la 
purtare cu 1 punct 
 

Convocarea părinŃilor 
Eliminare 1 -3 zile şi scăderea notei la purtare cu 
2-3 puncte. 
Amendă 

Utilizarea în şcoală, în ora de 
curs, a telefonului, a camerelor 
video, a aparatelor foto sau a 

Confiscarea aparatelor şi 
camerelor video şi predarea 
acestora părinŃilor. 

Convocarea părinŃilor  
Scăderea notei la purtare cu 3 puncte. 
Eliminare 3 zile. 
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Abaterea SancŃiunea pentru prima 
abatere 

SancŃiunea pentru abatere repetată 

aparatelor foto incluse în 
telefonul mobil  

Scăderea notei la purtare cu 2 
puncte. 
Amendă 10 lei.  
 

Amendă n x 10 lei (n - nr. de repetări). 

Lansarea de anunŃuri false cu 
privire la amplasarea   unor 
materiale explozive în incinta şi 
perimetrul liceului.  

Convocarea părinŃilor  
Scăderea notei la purtare cu 3 
puncte  
 

Convocarea părinŃilor 
Eliminare 3 zile 
Scăderea notei la purtare cu 4 puncte. 

 Folosirea limbajului şi/sau a 
gesturilor vulgare, bătaia 

Mustrare în faŃa clasei 
Convocarea părinŃilor. 
Întâlniri cu psihologul şcolar. 
Amendă 15 lei.  

Mustrare scrisă . 
Convocarea părinŃilor. 
Scăderea notei la purtare cu 1 punct. 
Amendă n x 15 lei (n - nr. de repetări). 
Exmatriculare 

Deranjarea orei de curs, 
întârziere la ore.  

ObservaŃia individuală Discutarea în Consiliul profesorilor clasei. 
Amendă 20 lei. 
Scăderea notei la purtare cu 2 puncte 

Modificarea setărilor 
calculatoarelor şi instalarea de 
soft nedidactic. 

Interzicerea folosirii calculatorului 
Scăderea notei la purtare cu 1-2 
puncte 

Convocarea părinŃilor  
Scăderea notei la purtare cu 2-4puncte 
Eliminare 3 zile 

Părăsirea postului de către elevul 
de serviciu pe şcoală 

Reprogramarea pentru 
efectuarea serviciului 

AbsenŃe nemotivate în catalog 
Scăderea notei la purtare cu 1 punct 

Nerespectarea sarcinilor de 
serviciu pe clasă 

Prelungirea perioadei de serviciu 
cu o zi 

Scăderea notei la purtare cu 1 punct 

Frecventarea barurilor în timpul 
programului şcolar 

Mustrare în faŃa clasei 
Convocarea părinŃilor. 
Întâlniri cu psihologul şcolar. 
Scăderea notei la purtare cu 1 
punct. 

Scăderea notei la purtare cu 2-4puncte. 
Eliminare 3 zile. 

Refuzul de a se supune 
instrucŃiunilor personalul şcolii 

Convocarea părinŃilor. 
Întâlniri cu psihologul şcolar. 
 

Scăderea notei la purtare cu 2puncte. 
ActivităŃi în folosul societăŃii /şcolii. 

Implicarea în acŃiuni care aduc 
atingere bunului renume al 
societăŃii 

Mustrare în faŃa clasei 
Convocarea părinŃilor. 
ActivităŃi în folosul societăŃii 
/şcolii. 

Mutarea disciplinară în altă unitate şcolară 

 
Amenzile vor fi incasate de către un membru al AsociaŃiei de PărinŃi, banii vor fi folosiŃi pentru amenajarea şcolii. 
  
Art. 105. Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile, de către director, la propunerea Consiliului clasei, constă în 
substituirea activităŃii obişnuite a elevului cu un alt tip de activitate în cadrul şcolii (activitate în biblioteca şcolii, muncă în 
folosul comunităŃii etc.).  Dacă elevul refuză se participe la aceste activităŃi absenŃele sunt considerate nemotivate şi se 
consemnează în catalogul clasei. 
  
Art. 106. Exmatricularea nu se aplică elevilor din clasele a IX-a şi a X-a. 
  

 
Art. 108.   ContestaŃiile împotriva sancŃiunilor se adresează, în scris, Consiliului de administraŃie al liceului în termen de 5 zile 
de la aplicarea sancŃiunii. 
ContestaŃia se soluŃionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul liceului. Hotărârea Consiliului 
de administraŃie este definitivă. 

 
Art. 109. Pentru rezultate deosebite in activitatea scolara si extrascolara, elevii pot fi recompensati, dupa caz, cu: 
1. evidentierea in fata colegilor de clasa, a colegilor de scoala sau a Consiliului Profesoral; 
2. acordarea de premii, diplome si recompense materiale din fondul scolii, de la AsociaŃia de PărinŃi sau de la agentii 
economici (sponsori) pentru rezultate deosebite obtinute la concursuri scolare; 
3. premii de onoare ale Grupului Şcolar “Voievodul Mircea” pentru rezultate remarcabile la olimpiade scolare pe diferite 
domenii (stiinte ale naturii, matematica, literatura, limbi straine, istorie, geografie, stiinte sociale, sport) sau pentru atitudine 
civica exemplara. 

 


