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Articole din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Liceului Teoretic „N. Bălcescu” din Cluj-Napoca  

modificate prin Ordinul MEN 3027/ 08.01.2018 

 
 

Vechi Nou 

 

Art. 2. (4) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” se supune, spre 

dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţiei 

părinţilor, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul 

profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul 

didactic auxiliar şi nedidactic. 

Art 2. alin. (4) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” se supune, spre dezbatere, în 

consiliul reprezentativ al părinţilor și asociaţiei părinţilor, în consiliul 

şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de 

vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 

Art. 4. — Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” se organizează şi 

funcţionează independent de orice ingerinţe politice sau 

religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea şi 

funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism 

religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă 

normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a 

copiilor/elevilor şi a personalului din Liceu. 

Art. 4. — Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” se organizează şi 

funcţionează independent de orice ingerinţe politice sau religioase, în 

incinta acestuia fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror 

formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură 

politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate 

care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care 

pun în pericol sănătatea, integritatea fizică sau psihică a 

copiilor/elevilor sau a personalului din unitate. 

Art. 9 (3) în situaţii obiective de urgenţă, cum ar fi epidemii, 

intemperii, calamităţi naturale, cursurile şcolare pot fi 

suspendate pe o perioadă determinată. 

Art. 9. (3) în situaţii obiective de urgenţă, cum ar fi epidemii, 

intemperii, calamităţi naturale, alte situații excepționale, cursurile 

şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată. 

Art. 18. Art. 18. (4) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învăţământ 

nu pot fi desemnate ca membri reprezentanţi ai părinţilor în consiliul 

de administraţie al unităţii de învăţământ, cu excepţia situaţiei în care 
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consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde 

există, nu pot desemna alţi reprezentanţi. 

Art. 20. (6) Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi 

eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului de 

administraţie al Inspectoratului Şcolar Județean Cluj, la 

propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al 

Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” sau la propunerea 

consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri, în această 

ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit în urma 

solicitării scrise a primarului, cu acordul inspectoratului şcolar. 

Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie 

al inspectoratului şcolar. în funcţie de hotărârea consiliului de 

administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general 

emite decizia de eliberare din funcţie a directorului Liceului. 

Art. 20. (6) Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat 

din funcţie la propunerea motivată a consiliului de administraţie al 

Inspectoratului Şcolar Județean Cluj, la propunerea a 2/3 dintre 

membrii consiliului de administraţie al Liceului Teoretic „Nicolae 

Bălcescu”sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 

dintre membri.  

    În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de 

către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în 

consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de 

hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, 

inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a 

directorului unităţii de învăţământ. 

Art. 21 alin. 1 lit. g) prezintă anual raportul asupra calităţii 

educaţiei din Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”; raportul este 

prezentat în faţa consiliului profesoral, în faţa comitetului 

reprezentativ al părinţilor şi/sau conducerii asociaţiei de părinţi; 

raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei 

publice locale şi a Inspectoratului Școlar Județean Cluj. 

 

Art. 21 alin. 1 lit. g) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei 

din Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”; raportul este prezentat în faţa 

consiliului de administrație, a consiliului profesoral, în faţa 

comitetului reprezentativ al părinţilor şi conducerii asociaţiei de 

părinţi; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei 

publice locale şi a Inspectoratului Școlar Județean Cluj şi postat pe 

site-ul unităţii şcolare în termen de maximum 30 de zile de la data 

începerii anului şcolar. 

 Se introduce lit.  bb) 

Art. 21 alin. 4 lit. bb) asigură implementarea hotărârilor consiliului de 

administraţie. Propune consiliului de administraţie anularea 

hotărârilor acestuia care contravin vădit dispoziţiilor legale în vigoare 

şi informează inspectoratul şcolar despre aceasta. 

Art. 21 alin. (7) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile 

către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic, membru 

al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii 

(7) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul 

adjunct sau către un alt cadru didactic, membru al consiliului de 

administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora. 

Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se 
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exercitării acestora. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie 

abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

sancţionează conform legii. În situaţii excepţionale (accident, boală şi 

altele asemenea) în care directorul nu poate delega atribuţiile, 

directorul adjunct sau un alt cadru didactic, membru al consiliului de 

administraţie, desemnat anterior pentru astfel de situaţii de către 

acesta, preia atribuţiile directorului. 

Art. 25 alin. (2) Directorul adjunct al Liceului Teoretic 

„Nicolae Bălcescu” poate fi eliberat din funcţie la propunerea 

motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, 

la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie 

al Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” sau la propunerea 

consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. Propunerea 

se analizează de către consiliul de administraţie al 

inspectoratului şcolar şi, în baza hotărârii acestuia, inspectorul 

şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a 

directorului adjunct al Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” 

(2) Directorul adjunct al Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” poate 

fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului de 

administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre 

membrii consiliului de administraţie al Liceului Teoretic „Nicolae 

Bălcescu” sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 

dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea 

unui audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se 

analizează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar 

şi, în baza hotărârii acestuia, inspectorul şcolar general emite decizia 

de eliberare din funcţie a directorului adjunct al Liceului Teoretic 

„Nicolae Bălcescu”. 

Art. 31. — Rapoartele semestriale şi anuale de activitate sunt 

făcute publice pe site-ul Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” 

sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă, fiind documente care 

conţin informaţii de interes public. 

Art. 31. — Rapoartele semestriale şi anuale de activitate sunt făcute 

publice pe site-ul Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” sau, în lipsa 

acestuia, prin orice altă formă şi prin transmiterea unui exemplar către 

comitetul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, fiind 

documente care conţin informaţii de interes public. 

Art. 33. Se introduce alin (3) 

Art. 33. (3) Documentele de prognoză se transmit, în format 

electronic, comitetului reprezentativ al părinților și asociaţiei de 

părinţi, fiind documente care conţin informaţii de interes public. 

Art. 40. (4) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este 

interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea 

publică a copilului/elevului, viaţa intimă, privată şi familială a 

acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate. 

(4) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să 

desfăşoare şi să încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea 

publică a copilului/elevului şi viaţa intimă, privată sau familială a 

acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate. 
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Art. 58. — Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

f) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată 

elevilor care săvârşesc abateri, potrivit prevederilor prezentului 

regulament; 

f) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor 

care săvârşesc abateri, potrivit prevederilor prezentului regulament și 

ale Statutului elevului; 

Art. 66. — Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt 

următoarele: 

a) stabileşte modalităţile concrete de implementare a 

curriculumului naţional, adecvate specificului Liceului Teoretic 

“Nicolae Bălcescu” şi nevoilor educaţionale ale 

copiilor/elevilor, în vederea realizării potenţialului maxim al 

acestora şi atingerii standardelor naţionale; 

b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune 

spre dezbatere consiliului profesoral; curriculumul la decizia 

şcolii cuprinde şi oferta stabilită la nivel naţional; 

 

Art. 66. — Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt 

următoarele: 

a) stabilesc modalităţile concrete de implementare a curriculumului 

naţional, selectează auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ 

din lista celor aprobate/avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale 

adecvate specificului Liceului Teoretic “Nicolae Bălcescu” şi 

nevoilor educaţionale ale copiilor/elevilor, în vederea realizării 

potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale;  

b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii până la data 

realizării schemei de încadrare cu personal didactic de predare pentru 

anul şcolar următor şi o propune spre dezbatere consiliului 

profesoral; curriculumul la decizia şcolii cuprinde şi oferta stabilită 

la nivel naţional;  

Art. 68 (2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea 

educativă din Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”, iniţiază, 

organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare la nivelul 

Liceului, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ 

primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia de 

părinţi, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul 

şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali. 

 

(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare 

şi extraşcolare coordonează activitatea educativă din Liceul Teoretic 

“Nicolae Bălcescu”, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi 

extraşcolare la nivelul Liceului, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei 

de învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinților și  

asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu 

consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali. 

 

Art. 69. c) elaborează proiectul programului/calendarul 

activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale Liceului 

Teoretic “Nicolae Bălcescu”, în conformitate cu planul de 

dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către 

c) elaborează proiectul programului/calendarul activităţilor educative 

şcolare şi extraşcolare ale Liceului Teoretic “Nicolae Bălcescu”, în 

conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile 

stabilite de către inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării 
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inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării părinţilor şi 

a elevilor, şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie; 

 

e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care 

corespund nevoilor elevilor, precum şi posibilităţile de realizare 

a acestora, prin consultarea elevilor şi părinţilor; 

 

 

h) facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali 

în activităţile educative; 

consiliului reprezentatival părinților,  asociației de părinți şi a elevilor, 

şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie; 

 

e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund 

nevoilor elevilor, precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin 

consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al părinților și 

asociaţiei de părinţi; 

 

h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinților,  

asociaţiei de părinţi şi a partenerilor educaţionali în activităţile 

educative; 

 

Art. 79. (2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 

c) Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă; 

g) Comisia pentru programe şi proiecte educative. 

c) Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera 

didactică; 

g) se abrogă 

Art. 80. — (1) Comisiile de la nivelul Liceului Teoretic “Nicolae 

Bălcescu” îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de 

constituire emise de directorul Liceului. În cadrul comisiilor 

prevăzute la art. 79 alin. (2) lit. b), f) şi g) sunt cuprinşi şi 

reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor, tutorilor sau ai 

susţinătorilor legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, 

respectiv comitetul/asociaţia de părinţi. 

Art. 80. — (1) Comisiile de la nivelul Liceului Teoretic “Nicolae 

Bălcescu” îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de constituire 

emise de directorul Liceului. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 79 

alin. (2) lit. b) şi f) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai 

părinţilor, ai tutorilor sau ai susţinătorilor legali, nominalizaţi de 

consiliul şcolar al elevilor, respectiv consiliul reprezentativ al 

părinţilor şi asociaţia de părinţi. 

Art. 98. — (1) înscrierea în învăţământul de nivel primar se face 

conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

(2) în situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, 

elevul acumulează absenţe ca urmare a unor probleme de 

sănătate sau se observă, din cauza înscrierii anticipate din 

punctul de vedere al vârstei, manifestări de oboseală sau de 

neadaptare şcolară, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pot 

depune la Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” o solicitare de 

Art. 98. — 1) Înscrierea în învăţământul primar se face conform 

metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

(2) În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul 

acumulează absenţe ca urmare a unor probleme de sănătate sau se 

observă manifestări de oboseală sau de neadaptare şcolară, părinţii, 

tutorii sau susţinătorii legali pot depune la Liceul Teoretic “Nicolae 

Bălcescu” o solicitare de retragere a elevului în vederea reînscrierii în 

anul şcolar următor, în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a 

retras; la cererea motivată a părintelui, reînscrierea se poate face şi în 
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retragere a elevului în vederea reînscrierii în clasa pregătitoare, 

respectiv în clasa I în următorul an şcolar. 

(3) în situaţia solicitării de retragere menţionate la alin. (2), 

Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” va consilia părinţii, tutorii 

sau susţinătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul 

educaţional al elevului şi îi va informa că solicitarea nu poate fi 

soluţionată decât în situaţia în care evaluarea dezvoltării 

psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa 

pregătitoare. 

anul şcolar în care s-a solicitat retragerea, în clasa anterioară nivelului 

din care s-a retras elevul. 

(3) În situaţia solicitării de retragere menţionată la alin. (2), unităţile 

de învăţământ vor consilia părinţii, tutorii sau susţinătorii legali 

privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al elevului şi îi 

vor informa că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în situaţia în 

care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii 

în clasa anterioară sau în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a 

retras. 

 Se introduce alin (7) 

Art. 102. (6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se 

prezintă în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi sunt 

păstrate de către profesorul pentru învăţământul primar/profesorul 

diriginte, pe tot parcursul anului şcolar. 

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea 

absenţelor ca nemotivate. 

Art. 104. — Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot 

reînmatricula, la cerere, la începutul anului şcolar la acelaşi 

nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, 

redobândind astfel calitatea de elev. 

Art. 104. — Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot 

reînmatricula, la cerere, de regulă la începutul anului şcolar, la acelaşi 

nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, redobândind 

astfel calitatea de elev. 

Art. 108. (4) Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în 

consiliul profesoral al Liceului, împreună cu consiliile elevilor, 

în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali, precum şi cu resursele de care dispune 

Liceul. 

(4) Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul 

profesoral al Liceului, împreună cu consiliul elevilor, în conformitate 

cu opţiunile elevilor şi ale consiliului reprezentativ al părinţilor şi ale 

asociaţiilor părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, precum şi 

cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ. 

 

 Se introduce alin (3) 

Art. 113. (3) Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, 

punctaj etc., nu poate fi folosit ca mijloc de coerciţie, acesta 

reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale. 
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 Se introduce lit. d) 

Art. 117. — (1)  

d) Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele 

scrise din cadrul examenelor organizate la nivelul unităţii de 

învăţământ, conform prezentului regulament, se acordă nota 1 sau, 

după caz, calificativul insuficient. 

Art. 123 (4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi 

medical, în timpul orei de educaţie fizică şi sport, cadrul didactic 

le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, 

măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului 

etc. 

(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul 

orei de educaţie fizică şi sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini 

organizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, de 

exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor 

elemente tehnice, ţinerea scorului etc. 

Art. 129. (3) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe 

semestrul al doilea, a celor declaraţi amânaţi pe semestrul I care 

nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin. (1) 

şi (2) sau a celor amânaţi anual se face înaintea sesiunii de 

corigenţe, într-o perioadă stabilită de consiliul de administraţie. 

Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două 

discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere 

a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, se pot prezenta la sesiunea 

de examene de corigenţe. 

(3)  Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al 

doilea, a celor declaraţi amânaţi pe semestrul I care nu şi-au încheiat 

situaţia şcolară conform prevederilor alin. (1) şi (2) sau a celor amânaţi 

anual se face înaintea sesiunii de corigenţe, într-o perioadă stabilită de 

consiliul de administraţie. Elevii amânaţi, care nu promovează la una 

sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de 

încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, se pot prezenta la 

sesiunea de examene de corigenţe. Elevii declaraţi amânaţi anual din 

clasa pregătitoare, respectiv din clasa I, care nu se prezintă în sesiunile 

de examinare sunt reînscrişi în clasa pentru care nu s-a încheiat situaţia 

şcolară. 

Art. 135. — (1) Obligaţia de a frecventa învăţământul 

obligatoriu la forma de învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi, 

încetează la vârsta de 18 ani. Persoanele care nu au finalizat 

învăţământul obligatoriu până la această vârstă şi care au depăşit 

cu mai mult de 3 ani vârsta clasei îşi pot continua studiile, la 

cerere, la forma de învăţământ cu frecvenţă, cursuri serale sau cu 

frecvenţă redusă. 

(2) Persoanele care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei 

în care puteau fi înscrise şi care nu au absolvit învăţământul 

Art. 135. — (1) Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu la 

forma cu frecvenţă încetează la vârsta de 18 ani. Persoanele care nu au 

finalizat învăţământul obligatoriu până la această vârstă şi care au 

depăşit cu mai mult de trei ani vârsta clasei îşi pot continua studiile, la 

cerere şi la forma de învăţământ cu frecvenţă, cursuri serale sau la 

forma cu frecvenţă redusă.  

(2) Persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în 

care puteau fi înscrise şi care nu au absolvit învăţământul primar până 

la vârsta de 14 ani, precum şi persoanele care au depăşit cu mai mult 
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primar până la vârsta de 15 ani, precum şi persoanele care au 

depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei în care puteau fi 

înscrise şi care nu au absolvit învăţământul gimnazial/liceal — 

ciclul inferior până la vârsta de 19 ani pot continua studiile, la 

solicitarea acestora, şi în programul „A doua şansă”, conform 

metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei 

naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu şi-au 

finalizat învăţământul secundar inferior, gimnazial pot continua 

studiile, la solicitarea acestora, şi în programul «A doua şansă», 

conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei 

naţionale. 

 

Art. 136. — (1) Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de 

învăţământ din altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie 

care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi 

corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări pot 

dobândi calitatea de elev în România numai după recunoaşterea 

sau echivalarea de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, 

respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate şi, 

după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în 

cadrul procedurii de echivalare. 

 

(4) Alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient 

se face, prin decizie, de către o comisie formată din cadre 

didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită 

înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, din care fac 

parte directorul/directorul adjunct şi un psiholog/ consilier 

şcolar. 

 

 

(7) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali ai elevului la unitatea de învăţământ la care 

este înscris elevul ca audient. Unitatea de învăţământ transmite 

dosarul către inspectoratul şcolar, în termen de cel mult 5 zile de 

la înscrierea elevului ca audient. Dosarul este retransmis, în 

maximum 5 zile, de către inspectoratul şcolar, către 

Art. 136. — (1) Elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, au 

urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară sau la 

organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe 

teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme 

educaţionale din alte ţări pot dobândi calitatea de elev în România 

numai după recunoaşterea sau echivalarea de către Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Cluj, respectiv de către minister a studiilor urmate în 

străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă 

stabilite în cadrul procedurii de echivalare. 

 

(4) Indiferent de cetăţenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care 

va fi înscris elevul ca audient se face, prin decizie, de către directorul 

unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie 

luate în baza analizării raportului întocmit de o comisie formată din 

cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită 

înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, din care fac parte 

şi directorul/directorul adjunct şi un psiholog/consilier şcolar. 

 

(7) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali ai elevului la unitatea de învăţământ la care este 

înscris elevul ca audient. Unitatea de învăţământ transmite dosarul 

către inspectoratul şcolar, în termen de cel mult 5 zile de la înscrierea 

elevului ca audient. Dosarul este transmis, în maximum 5 zile de la 

înregistrare, de către inspectoratul şcolar către compartimentul de 



9 

 

compartimentul de specialitate din minister, numai în cazul 

echivalării claselor a Xl-a şi a Xll-a, pentru recunoaşterea şi 

echivalarea celorlalte clase aplicându-se normele legale în 

vigoare. 

specialitate din minister, numai în cazul echivalării claselor a XI-a şi 

a XII-a, pentru recunoaşterea şi echivalarea celorlalte clase 

aplicânduse normele legale în vigoare. Ministerul Educaţiei Naţionale 

emite documentul de echivalare în termen de 30 de zile de la primirea 

dosarului. 

(11) În contextul prevăzut la alin. (10) inspectoratul şcolar 

constituie o comisie de evaluare formată din cadre didactice şi 

cel puţin un inspector şcolar de specialitate, care evaluează 

elevul, în termen de cei mult 20 de zile, pe baza programelor 

şcolare în vigoare, la toate disciplinele/modulele din planul-

cadru de învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au 

fost parcurse ori promovate. Comisia va funcţiona în unitatea de 

învăţământ în care urmează să fie înscris elevul. După 

promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa 

următoare ultimei clase promovate, fie prin recunoaştere şi 

echivalare, fie prin promovarea examenelor prevăzute la alin. 

(10). Modul de desfăşurare şi rezultatele evaluării vor fi trecute 

într-un proces-verbal care se păstrează în unitatea de învăţământ 

în care elevul urmează să frecventeze cursurile. Această 

procedură se aplică şi în cazul persoanelor, indiferent de 

cetăţenie sau statut, care solicită continuarea studiilor şi 

înscrierea în sistemul românesc, care revin în ţară fără a prezenta 

documente care să ateste studiile efectuate în străinătate sau la 

organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară 

pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme 

educaţionale din alte ţări, care nu sunt înscrise în Registrul 

special al Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în 

învăţământul Preuniversitar. 

(11) În contextul prevăzut la alin. (10) inspectoratul şcolar constituie 

o comisie de evaluare formată din cadre didactice şi cel puţin un 

inspector şcolar/profesor metodist, care evaluează elevul, în termen de 

cel mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare în vigoare, la toate 

disciplinele/modulele din planul-cadru de învăţământ, pentru clasele 

neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate. După 

promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa următoare 

ultimei clase promovate, fie prin recunoaştere şi echivalare, fie prin 

promovarea examenelor prevăzute la alin. (10). Modul de desfăşurare 

şi rezultatele evaluării vor fi trecute într-un proces-verbal care se 

păstrează în unitatea de învăţământ în care elevul urmează să 

frecventeze cursurile. Această procedură se aplică şi în cazul 

persoanelor, indiferent de cetăţenie sau statut, care solicită continuarea 

studiilor şi înscrierea în sistemul românesc, fără a prezenta documente 

care să ateste studiile efectuate în străinătate sau la organizaţii 

furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul 

României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte 

ţări, care nu sunt înscrise în Registrul special al Agenţiei Române 

pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. 

 

(13) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea 

în învăţământul românesc se face conform reglementărilor 

(13) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea şi 

participarea la cursul de iniţiere în limba română se fac conform 

reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
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aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 

ştiinţifice. 

Pentru persoanele care solicită sau beneficiază de o forma de protecţie 

internaţională, înscrierea în învăţământul românesc, la oricare din 

formele de învăţământ, se poate face, în cazul elevilor majori, la 

solicitarea acestor persoane sau, în cazul elevilor minori, la solicitarea 

părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. Înscrierea în învăţământul 

românesc se poate face, în condiţiile participării la cursul de iniţiere în 

limba română şi, după caz, fie după primirea avizului privind 

recunoaşterea şi echivalarea studiilor de către instituţiile abilitate, fie 

după parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (10), (11) şi (12). 

Persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie 

internaţională pot opta pentru continuarea studiilor inclusiv în cadrul 

programului «A doua şansă», conform metodologiei aprobate prin 

ordin al ministrului educaţiei naţionale, simultan cu participarea la 

cursul de iniţiere în limba română. 

Art. 155.   a) de la învăţământul cu frecvenţă la cel cu frecvenţă 

redusă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară;  

(3) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, cu 

schimbarea profilului şi/sau specializării se efectuează în 

perioada vacanţei de vară. 

a) de la învăţământul cu frecvenţă la cel cu frecvenţă redusă, de regulă 

în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară;  

(3) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, cu 

schimbarea profilului şi/sau specializării se efectuează, de regulă,  în 

perioada vacanţei de vară.       

Art. 173. (2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu 

asigură şcolarizarea elevului, în perioada învăţământului 

obligatoriu, poate fi sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu 

amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să 

presteze muncă în folosul comunităţii. 

 

(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, cel 

puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte 

evoluţia copilului/elevului. Prezenţa părintelui, tutorelui sau 

susţinătorului legal va fi consemnată în caietul profesorului 

(2)  Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură 

şcolarizarea elevului în perioada învăţământului obligatoriu este 

sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 

100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul 

comunităţii. 

 

(5)  Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, minimum 

o dată pe lună, să ia legătura cu învăţătorul /profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia 

elevului, prin mijloace stabilite de comun acord. Prezenţa părintelui, 

tutorelui sau a susţinătorului legal va fi consemnată în caietul 
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pentru învăţământ primar, profesorului diriginte, cu nume, dată 

şi semnătură. 

 

(7) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din 

învăţământul primar are obligaţia să îl însoţească până la intrarea 

în Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”, iar la terminarea orelor 

de curs să îl preia. În cazul în care părintele, tutorele sau 

susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, 

împuterniceşte o altă persoană. 

învăţătorului/profesorului pentru învăţământ preşcolar/primar, 

profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură. 

 

(7)  Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din 

învăţământul primar are obligaţia să îl însoţească până la intrarea în 

Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”, iar la terminarea activităţilor 

educative/orelor de curs să îl preia. În cazul în care părintele, tutorele 

sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, 

împuterniceşte o altă persoană. 

 

(9) Dispoziţiile alin. (7) nu se aplică în situaţiile în care transportul 

copiilor la şi de la unitatea de învăţământ se realizează cu microbuzele 

şcolare. Asigurarea securităţii şi siguranţei în incinta unităţii de 

învăţământ la venirea şi părăsirea acesteia, în special pentru elevii din 

clasa pregătitoare, se stabileşte prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ. 

Art. 176. (2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte referitor la 

activităţile de susţinere a cadrelor didactice şi a echipei 

manageriale a Liceului Teoretic “Nicolae Bălcescu”, în 

demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării 

copiilor/elevilor. 

(2)  Adunarea generală a părinţilor hotărăşte cu privire la susţinerea 

cadrelor didactice şi a echipei manageriale a Liceului Teoretic 

“Nicolae Bălcescu privind activităţile şi auxiliarele didactice şi 

mijloacele de învăţământ utilizate în demersul de asigurare a 

condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor. 

Art. 178. (3) Convocarea adunării generale pentru alegerea 

comitetului de părinţi are loc în primele 30 de zile calendaristice 

de la începerea cursurilor anului şcolar. 

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de 

părinţi are loc în primele 15 de zile calendaristice de la începerea 

cursurilor anului şcolar. 

Art. 180. — Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă 

reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

în relaţiile cu organizaţia de părinţi şi prin aceasta în relaţie cu 

conducerea Liceului Teoretic “Nicolae Bălcescu” şi alte foruri, 

organisme şi organizaţii. 

Art. 180. — Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă 

reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în 

relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi şi, 

prin acesta/aceasta, în relaţie cu conducerea Liceului Teoretic 

“Nicolae Bălcescu” şi alte foruri, organisme şi organizaţii. 



12 

 

Art. 181. — (3) Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a 

personalului din Liceului Teoretic “Nicolae Bălcescu” în 

strângerea fondurilor. 

(3)  Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea 

copiilor/elevilor sau a personalului din Liceul Teoretic “Nicolae 

Bălcescu” în strângerea şi/sau gestionarea fondurilor. 

Art. 182. (3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, 

fără personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată 

printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a 

părinţilor din Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”, care nu are 

patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul 

de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de 

la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile 

unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic — 

voluntariat. 

(4) La nivelul fiecărei Liceului Teoretic “Nicolae Bălcescu” se 

poate constitui Asociaţia de părinţi în conformitate cu legislaţia 

în vigoare, privind asociaţiile şi fundaţiile. 

(3)  Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără 

personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un 

regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor 

comitetelor de părinţi pe grupă/clasă din Liceul Teoretic “Nicolae 

Bălcescu”, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi 

cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi 

finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate 

implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter 

logistic - voluntariat. 

(4)  La nivelul Liceului Teoretic “Nicolae Bălcescu” s-a constituit 

Asociaţia de părinţi în conformitate cu legislaţia în vigoare privind 

asociaţiile şi fundaţiile, care reprezintă drepturile şi interesele 

părinţilor Liceului Teoretic “Nicolae Bălcescu”, membri ai acesteia. 

Art. 183. (4) Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot 

deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. 

(4)  Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în 

prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor, iar hotărârile se 

adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor 

prezenţi. În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se 

reconvoacă pentru o dată ulterioară, fiind statutară în prezenţa a 

jumătate plus 1 din totalul membrilor. 

Art. 185. — (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din Liceul 

Teoretic “Nicolae Bălcescu” poate face demersuri privind 

atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către 

şcoală constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din 

partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, 

care vor fi utilizate pentru: 

e) alte activităţi care privesc bunul mers al Liceului Teoretic 

“Nicolae Bălcescu” sau care sunt aprobate de adunarea generală 

a părinţilor pe care îi reprezintă. 

 

 

 

 

 

 

e) alte activităţi care privesc bunul mers al Liceului Teoretic “Nicolae 

Bălcescu” sau care sunt aprobate prin hotărâre de către adunarea 

generală a părinţilor pe care îi reprezintă. 
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Art. 197. —În Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” fumatul este 

interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Art. 197. — (1)  În Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” fumatul este 

interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

(2)  În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este 

interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepţie de la această 

prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, 

numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul 

educativ sau în situaţii de urgenţă. Pe durata orelor de curs telefoanele 

mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate 

astfel încât să nu deranjeze procesul educativ. 

Art. 198. — În Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”se asigură 

dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de 

discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate. 

 

Art. 198. —  (1)  În Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” se asigură 

dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de 

discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate. 

 (2)  În Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” sunt interzise măsurile 

care pot limita accesul la educaţie al elevilor, cum ar fi, de exemplu, 

efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea 

participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă 

uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea. 

(2) La întocmirea prezentului regulament s-au luat în 

considerare şi prevederile din Statutul elevului aprobat prin 

Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice 

nr. 4.742/2016. 

Art. 199. — La întocmirea prezentului regulament s-au luat în 

considerare şi prevederile din Statutul elevului aprobat prin Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016. 

ALTE MODIFICĂRI PROPUSE DE COMISIA PENTRU ACTUALIZAREA ROF și RI 

Art. 101 alin 5 lit b) să introducă şi să difuzeze, în Liceu, 

materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care 

cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a 

unei persoane; 

b) să introducă şi să difuzeze, în Liceu, materiale care, prin conţinutul 

lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea 

naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează 

imaginea publică a unei persoane; să introducă, creeze și să difuzeze 

materiale audio, video sau audio-video cu limbaj licențios și 

comportament obscen și materiale audio care depășesc pragul fonic 

maxim admis de 55 decibeli, conform Legii nr. 61/1991 republicată în 

2014 art. 2 alin. 25 și a Ordinului de ministru 119/04.02.2014, art. 15. 
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 p) să fotografieze sau să filmeze în incinta şcolii, fără aprobarea 

directorului;  

r) să arunce cu obiecte, apă sau bulgări de zăpadă pe fereastră, în 

incinta şcolii sau în spaţiile anexă (curtea, aleile de acces, sala de 

sport);  

s) să circule pe scara profesorilor;  

t) să deranjeze personalul de la secretariat, cu excepţia situaţiilor de 

urgenţă.  

Art. 102 (5) Abaterile disciplinare se consemnează prin referate 

disciplinare de tip A, B, C. 

Se elimină alin. 5 

Se adaugă alin. 6, 14-16 

(6) Elevii din Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” vor fi sancţionaţi 

pentru abaterile săvârşite, în funcție de gravitatea acestora conform 

prevederilor din Anexa 3 a prezentului regulament.  

(14) Abaterile disciplinare se consemnează în fișe de observație. 

(15) Fișele de observație se păstrează într-un registru special de către 

profesorul diriginte, după ce le-au fost aduse la cunoștință elevilor și 

părinților.  

(16) Abaterile disciplinare vor fi aduse la cunoștința dirigintelui de 

către profesorul constatator în maximum 24 de ore de la săvârșirea 

acestora.  

Articole din Regulamentul Intern al Liceului Teoretic „N. Bălcescu” din Cluj-Napoca  modificate prin Ordinul 

MEN 3027/ 08.01.2018 
 

VECHI NOU 
Art 83 alin. (3) Ţinuta decentă presupune: (3) Ţinuta decentă recomandată presupune:  

Art 83 alin. (3) e) ţinuta vestimentară a fetelor nu trebuie să fie 

provocatoare (ex: pantaloni tăiați sau rupți, fustă prea scurtă, 

bluză mulată pe corp sau prea decoltată) şi fără accesorii în 

exces; nu au voie să poarte piercinguri şi nici un număr mare de 

cercei în ureche. 

e) ţinuta vestimentară a fetelor nu trebuie să fie provocatoare (ex: 

pantaloni tăiați sau rupți, fustă prea scurtă, bluză mulată pe corp sau 

prea decoltată) şi fără accesorii în exces; părul îngrijit și nevopsit în 

culori stridente (roșu, roz, mov, albastru, verde, etc.);  nu au voie să 

poarte piercinguri şi nici un număr mare de cercei în ureche. 
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ANEXA 3 
TABEL CU SANCŢIUNI APLICATE ELEVILOR PENTRU DIFERITE ABATERI  

Nr. 

crt. 

Abatere Sancţiune la prima 

abatere 

Sancţiuni la abateri 

repetate 

Observaţii 

1.  Lipsa ecusonului (învățământ liceal); ținută provocatoare, indecentă Observaţie individuală 

(menționată în fișa pentru 

monitorizarea 

comportamentului) 

 

Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 0,25 

puncte. 

Anunțarea 

părinților;  

Pentru abaterile 

repetate 

sancţiunea se 

aplică de fiecare 

dată 

2.  Refuzul de a prezenta carnetul de elev pentru consemnarea notelor Scăderea notei la 

purtare cu 0,5 

puncte. 

3.  Nerespectarea normelor şi instrucţiunilor de utilizare a laboratoarelor Scăderea notei la 

purtare cu 1 punct. 

4.  Neîndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor în calitate de elev de serviciu pe 

pe clasă 

Scăderea notei la 

purtare cu 1 punct 

5.  Părăsirea incintei școlii în timpul orelor de curs fără aprobarea conducerii 

sau profesorului de serviciu (de ex. săritul gardului) 

Observaţie individuală 

(menționată în fișa pentru 

Scăderea notei la 

purtare cu 0,5 

puncte. 

Art. 85. – În timpul pauzelor, comunicarea elevilor cu cadrele 

didactice se face prin intermediul elevului de serviciu, iar 

staţionarea elevilor pe holul din faţa sălii profesorale este 

interzisă.  

Art. 85. – În timpul pauzelor, comunicarea elevilor cu cadrele 

didactice se face prin intermediul profesorului de serviciu, iar 

staţionarea elevilor pe holul din faţa sălii profesorale este interzisă.  

 
Art. 89. – Toţi elevii claselor IX - XII sunt obligaţi să efectueze 

serviciul pe şcoală, conform graficului stabilit. 

Se elimină 

Art. 91 Este interzis elevilor: Înlocuit de art. 90 – corespunzător Art. 101 alin. 5 din noul ROF 

Art. 90. –Elevilor din Liceul Teoretic”Nicolae Bălcescu” le este 

interzis: 

 

Art. 93. – (1) Serviciul pe scoală va fi asigurat de 4 elevi Se elimină 

 Se adaugă alin (3) la art. 93 

 Șeful de clasă care săvârșește abateri disciplinare va fi înlocuit din 

funcție de către un alt elev ales prin vot de către colectivul clasei. 
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monitorizarea 

comportamentului) 

 

6.  Deranjarea profesorilor sau colegilor în timpul orelor Observaţie individuală 

(menționată în fișa pentru 

monitorizarea 

comportamentului) 

Scăderea notei la 

purtare cu 0,5 

puncte. 

7.  Introducerea şi deţinerea petardelor şi pocnitorilor în incinta şcolii Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 1 punct. 

Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte. 

Pentru abaterile 

repetate 

sancţiunea se 

aplică de fiecare 

dată 

Anunțarea 

părinților;  

 

8.  Utilizarea petardelor şi pocnitorilor în incinta şcolii Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 2 - 3 puncte. 

Retragerea 

temporară sau 

definitivă a bursei; 

Scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte. 

9.  Fotografiatul sau filmatul în timpul programului şcolar (orele de curs şi 

pauze) 

Scăderea notei la 

purtare cu 1 punct. 

 

Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 2 - 6 

puncte în funcţie de 

gravitate.1 

10.  Introducerea în incinta scolii a persoanelor străine, care pot tulbura 

activitatea şcolii 

Scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte. 

 

Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte. 

11.  Scuipatul personalului școlii, colegilor sau vizitatorilor Scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte. 

 

Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte 

Pentru abaterile 

repetate 

sancţiunea se 

aplică de fiecare 

dată 

Anunțarea 

părinților;  

 

12.  Circulaţia pe scara profesorilor sau pe uşa destinată cadrelor didactice şi 

vizitatorilor cu excepţia elevilor de serviciu 

Observaţie individuală 

(menționată în fișa pentru 

monitorizarea 

comportamentului) 

 

Scăderea notei la 

purtare cu 1 punct. 

 13.  Aruncarea hârtiilor, a resturilor alimentare, sau a diverselor obiecte în sala 

de clasă, pe holuri, în grupurile sanitare şi în curtea şcolii 

14.  Folosirea de scutiri medicale false pentru motivarea absenţelor Scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte. 

 

Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte. 

                                                           
1 Publicarea fotografiilor pe rețelele de socializare reprezintă abatere gravă și se sancționează cu scăderea notei la purtare cu 6 puncte 
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15.  Introducerea, crearea și difuzarea unor materiale audio, video sau audio-

video cu limbaj licențios și comportament obscen și materiale audio care 

depășesc pragul fonic maxim admis de 55 decibeli 

Observaţie individuală 

(menționată în fișa pentru 

monitorizarea 

comportamentului) 

 

Scăderea notei la 

purtare cu 1 punct. 

16.  Folosirea telefoanelor, tabletelor, laptopurilor fără acceptul cadrului 

didactic. Refuzul de a preda/pună într-o cutie telefoanele mobile la 

solicitarea profesorului. 

Scăderea notei la 

purtare cu un punct; 

17.  Fumatul în clădirea şi în curtea şcolii Scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte. 

Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte. 

18.  Ţinute provocatoare, accesorii în exces, unghii şi păr vopsite în culori 

stridente, piercinguri. 

Observaţie individuală 

(menționată în fișa pentru 

monitorizarea 

comportamentului) 

 

Scăderea notei la 

purtare cu 1 punct 

19.  Aruncarea cu obiecte, apă, alimente (lapte, cornuri) sau bulgări de zăpadă 

pe fereastră în stradă sau în școală 

Scăderea notei la 

purtare cu 1 punct. 

 

Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte. 

Pentru abaterile 

repetate 

sancţiunea se 

aplică de fiecare 

dată 

Anunțarea 

părinților;  

 

20.  Aruncarea cu obiecte, apă, alimente (lapte,cornuri)  sau bulgări de zăpadă 

pentru personalul școlii, colegi sau vizitatori 

Scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte. 

 

Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte 

21.  Deteriorarea sau pierderea manualelor şcolare primite gratuit Înlocuirea lor cu altele 

noi  

 

 

22.  Deteriorarea sau pierderea cărţilor sau a altor materiale împrumutate de la 

biblioteca şcolii 

Înlocuirea lor cu altele 

noi sau contravaloarea 

lor x 5 la preţul pieţei 

 

23.  Tăinuirea adevărului şi complicitate în cazul unor abateri Scăderea notei la 

purtare cu 1 punct. 

 

Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte. 

 

Pentru abaterile 

repetate 

sancţiunea se 

aplică de fiecare 

dată 

Anunțarea 

părinților;  

24.  Deteriorarea sau distrugerea mobilierului şi bunurilor din patrimoniul 

şcolii 

Repararea distrugerilor 

de către părinţi; 

Scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte. 

25.  Distrugerea cu intenţie a documentelor şcolare: cataloage, foi matricole, 

documente din portofoliul educaţional 

În funcție de gravitate de 

la mustrare scrisă la  

 Se recomandă 

consiliere 

pshihologică. 
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retragerea temporară sau 

definitivă a bursei; 

Scăderea notei la 

purtare cu 6 puncte. 

Anunțarea 

părinților;  

 

26.  Insulte şi agresivitate în limbaj faţă de colegi Scăderea notei la purtare 

cu 1 punct 

Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 2-6 puncte 

Anunțarea 

părinților;  

Se recomandă 

consiliere 

pshihologică. 

Anunțarea 

organelor de 

ordine. 

27.  Insulte şi agresivitate în limbaj faţă de personalul şcolii 

 

Mustrare scrisă; Scăderea 

notei la 

purtare cu 2 puncte. 

 

Retragerea 

temporară sau 

definitivă a bursei; 

Scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte 

28.  Violenţă fizică la adresa colegilor în incinta şcolii Mustrare scrisă; Scăderea 

notei la 

purtare cu 2 puncte. 

 

Retragerea 

temporară sau 

definitivă a bursei; 

Scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte 

29.  Instigarea la violenţă fizică împotriva colegilor Scăderea notei la 

purtare cu 1 punct. 

 

Mustrare scrisă; 

Scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte. 

30.  Incidente petrecute în școală: 

injurii, agresivitate, discriminare, hărțuire (sexuală sau de orice natură) 

violenţă,  furt, distrugere de bunuri, deţinerea şi consumul de droguri, 

substanţe etnobotanice 

Retragerea temporară sau 

definitivă a bursei; 

În funcție de gravitate: de 

la mutarea disciplinară la 

o altă clasă paralelă – la 

preaviz de exmatriculare 

și exmatriculare. 

Scăderea notei la 

purtare cu 2-8 puncte. 

 

31.  Deţinerea, consumul sau comercializarea drogurilor şi substanţelor 

etnobotanice în incinta unităţii şcolare 

În funcție de gravitate: de 

la retragerea temporară 

sau definitivă a bursei la 

mutarea disciplinară la o 

altă clasă paralelă. 

Scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte. 

În funcție de 

gravitate: de la 

mutarea disciplinară 

la o altă clasă 

paralelă – la preaviz 

de exmatriculare și 

exmatriculare. 
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32.  Deţinerea, consumul sau comercializarea băuturilor alcoolice în incinta 

unităţii şcolare 

Retragerea temporară sau 

definitivă a bursei 

Scăderea notei la 

purtare cu 3 puncte. 

Scăderea notei la 

purtare cu 4-8 

puncte. 

 

33.  Lansarea de anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale 

explozibile în perimetrul şcolii 

Retragerea temporară sau 

definitivă a bursei 

Scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte. 
34.  Furtul obiectelor din patrimoniul şcolii, a banilor şi a obiectelor care 

aparţin elevilor sau personalului şcolii 

35.  Introducerea şi difuzarea în şcoală de materiale care, prin conţinutul lor, 

atentează la independenţa, suveranitatea şi 

integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa sau care au 

caracter obscen sau pornografic 

Retragerea temporară sau 

definitivă a bursei 

 

Scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte. 

În funcție de 

gravitate: de la 

mutarea disciplinară 

la o altă clasă 

paralelă – la preaviz 

de exmatriculare și 

exmatriculare. 

Scăderea notei la 

purtare cu 2-8 

puncte. 

36.  Introducerea sau deţinerea armelor albe sau de foc şi muniţie 

în incinta şcoii 

 

Retragerea temporară sau 

definitivă a bursei 

În funcție de gravitate: de 

la mutarea disciplinară la 

o altă clasă paralelă – la 

preaviz de exmatriculare 

și exmatriculare. 

Scăderea notei la 

purtare cu 4-8 puncte. 

 

37.  Utilizarea armelor albe sau de foc şi muniţie în incinta şcoii 

 

În funcție de gravitate: de 

la mutarea disciplinară la 

o altă clasă paralelă – la 

preaviz de exmatriculare 

și exmatriculare. 

Scăderea notei la 

purtare cu 9 puncte. 

 

Întocmit,  

Dir. Adj. Teodorescu Iulian 


