
Obligațiile elevilor 
 

Elevii Școlii militare de maiștri militari și subofițeri, pe timpul desfășurării programelor de 

studii postliceale, au  următoarele obligații: 

a) să-și însușească cunoștințele cuprinse în programele analitice ale disciplinelor 

prevăzute în planurile-cadru de învățământ; 

b) să participe la activitățile didactice care se desfășoară cu clasa/plutonul/grupa de 

studiu din care fac parte, precum și la activitățile ordonate; 

c) să respecte legile, ordinele, regulamentele militare și regulamentul propriu de 

organizare și funcționare a școlii militare de maiștri militari și subofițeri; 

d) să respecte normele specifice care reglementează utilizarea tehnicii militare, a 

materialelor didactice și a celorlalte bunuri din dotarea școlii; 

e) să aibă și să își întrețină echipamentul și toate materialele necesare pentru a participa 

la activitățile ce se desfășoară în școală; 

f) respectarea normelor privind portul uniformei militare și, prin comportarea lor, să nu 

aducă prejudicii onoarei și demnității militare sau prestigiului Armatei României. 

 

Elevilor le este interzis: 

a)  să distrugă sau să deterioreze documente școlare, manuale, materiale de logistică 

didactică sau alte bunuri din inventarul unității; 

b) să organizeze și să participe la acțiuni de tip sindical sau de protest; 

c) să dețină și să consume droguri sau substanțe halucinogene și să participe la jocuri de 

noroc, atât în incinta unității de învățământ, cât și în afara acesteia; 

d) să dețină și să consume băuturi alcoolice în incinta unității; 

e) să dețină sau să introducă în incinta unității arme, muniții, obiecte sau materiale care 

pot afecta integritatea fizică și psihică a colectivului de elevi și a personalului; 

f) să posede și să difuzeze materiale cu caracter obscen sau care, prin conținutul lor, 

cultivă violența și intoleranța, instigă la nerespectarea bunelor moravuri ori pot 

constitui o amenințare pentru independența, suveranitatea și integritatea națională a 

țării; 

g) să utilizeze telefoanele mobile sau alte mijloace de comunicații și informatică 

proprietate personală în timpul orelor de curs, examenelor, concursurilor și altor 

activități ordonate; 

h) să întreprindă acțiuni care să aducă prejudicii materiale, de imagine sau de altă natură 

personalului școlii, școlii militare sau armatei. 

 

 

 

 


