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DECIZIA nr. 61 

din 01.09.2022 

de constituire a  Comisiei pentru  prevenirea şi eliminarea 

violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediu şcolar şi 

promovarea interculturalităţii 
În temeiul: 

- Art.96 alin. (1) şi (8) şi art. 97 alin. (1) şi (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art 21, alin (4) lit. j) din  Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul  4183/04.07.2022   

- Art 15 (1) nn) din Ordinul nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 32 din data de 29.08.2022 

 

Directorul Liceului Teoretic “N. Bălcescu” din Cluj-Napoca,  prof. Marinela 

Violeta  ZAMFIR,  numit prin Decizia Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj  

Nr. 2380/20.12.2021 

DECIDE:  

 

Art. 1. La nivelul unităţii, pentru anul şcolar 2022-2023, se numeşte Comisia pentru  

prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediu şcolar 

şi promovarea interculturalităţii,  în următoarea componenţă:  

Responsabil: RAD CIPRIAN 

Membri:  ABRUDAN CIPRIAN FLAVIU 

  NICA HENOREL 

  CURTICIU ADRIAN VASILE 

  MUREŞAN EUGENIA 

  NICULESCU CRISTINA – reprezentantul părinţilor 

  VĂCĂRAȘ VERONICA – reprezentantul elevilor 

 

Art. 2. Atribuţiile comisiei, parte integrantă a prezentei decizii, sunt: 



  elaborează şi aplică planul operaţional al unităţii şcolare privind reducerea 

fenomenului violenţei în mediul şcolar urmărind planul anexat Strategiei de reducere 

a fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 monitorizează şi evaluează modul de aplicare a planului operaţional al unităţii şcolare 

privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar; 

 elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale; 

  colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală; 

  sprijină colectivul şcolii în realizarea unui climat de disciplină; 

 monitorizează respectarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ preuniversitar şi a Regulamentului Intern; 

 verifică prelucrarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ preuniversitar şi a Regulamentului Intern de către toţi diriginţii şi afişează, 

la loc vizibil, extrase din acestea; 

 se întruneşte la solicitarea diriginţilor sau a conducerii şcolii, ori de câte ori este nevoie; 

 colaborează cu Comisia diriginţilor în ameliorarea şi rezolvarea problemelor grave de 

indisciplină; 

 aplică sancţiuni elevilor cu abateri disciplinare, conform Regulamentului  de 

organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar, iar în cazul abaterilor 

grave prezintă situaţia Consiliului profesoral care va decide sancţiunile conform 

Regulamentului  de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar şi 

a Regulamentului Intern;  

 elaborează şi desfăşoară activităţi de informare, prevenire şi combatere a violenţei 

conform metodologiei din OMECT nr.1409/29.06.2007;  

 colaborează cu familiile elevilor cu potenţial violent sau care au comis acte de violenţă; 

 iniţiază programe destinate părinţilor în scopul conştientizării, informării sau formării 

pe tema dificultăţilor de adaptare a copiilor la mediul şcolar; 

 încadrarea în termen a responsabilităţilor, implicarea tuturor membrilor comisiei în 

activitatea repartizată.  

Art. 3. Îndeplinirea prezentei decizii se încredinţează compartimentului secretariat din cadrul 

şcolii şi responsabilului comisiei. 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Marinela Violeta ZAMFIR 

 

                 
 


