
ANEXA nr. 1

OBSERVAŢIE INDIVIDUALĂ

Nr. ____/__________

Având în vedere săvârșirea, în data de ____________, de către elevul/eleva ____________________________,
din clasa a ___, a unei/unor fapte/abateri constând în
_______________________________________________________________________, prin care s-au încălcat
dispoziţiile legale în vigoare, prevăzute de:

Statutul elevului
Regulamentul-cadru de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
Regulamentul de organizare și funcţionare al Liceului Teoretic ”Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca
În temeiul art. 16 alin. (4) lit. a), alin. (5), art. 17 alin. (2), art. 29 alin. (1) din Statutul elevului, aprobat

prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 4742 din 10 august 2016;
Se comunică prezenta

OBSERVAŢIE INDIVIDUALĂ

Aplicată elevului/elevei ________________________, din clasa a ____, prin care a fost sancţionat(ă) în
conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a) din Statutul elevului.

Cu drept de contestare, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii*, la Consiliul de
administraţie al unităţii de învăţământ.

DIRECTOR,

Întocmit,
Înv./Prof. Înv. Primar/Diriginte,
_________________________

Luat la cunoștinţă,
______________

1 Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz (art. 16 alin. 5 teza a
doua din Statutul elevului).



ANEXA nr. 2

MUSTRARE SCRISĂ

Nr. ____/__________

Având în vedere săvârșirea, în data de ______, de către elevul/eleva ____________________________,
din clasa a ___, a unei/unor fapte/abateri constând în
_______________________________________________________________________, prin care s-au încălcat
dispoziţiile legale în vigoare, prevăzute de:

Statutul elevului
Regulamentul-cadru de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
Regulamentul de organizare și funcţionare al Liceului Teoretic ”Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca
Ţinând cont de validarea, în data de ______, de către consiliul clasei a ______, a propunerii de

sancţionare a elevului/elevei ______________________________________, formulată de către d-na/dl. prof.
_____________________________ (cadrul didactic la ora căruia s-a/s-au petrecut fapta/faptele
susceptibilă/le de sancţiune);

În temeiul art. 16 alin. (4) lit. b), alin. (5), art. 18, art. 29 alin. (1) din Statutul elevului, aprobat prin
O.M.E.N.C.Ș. nr. 4742 din 10 august 2016,

Se comunică prezenta

MUSTRARE SCRISĂ

Aplicată elevului/elevei ____________________________, din clasa a ____, prin care a fost sancţionat(ă) în
conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. b) din Statutul elevului.

Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare la ___ sau de diminuarea calificativului, în
învăţământul primar, după caz, conform art. 18 alin. (5) din Statutul elevului *.

Cu drept de contestare, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii **, la Consiliul de
administraţie al unităţii de învăţământ.

Dacă elevul dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioada de cel puțin 8
săptămâni de școală, până la încheierea semestrului sau a anului școlar, prevederea privind scăderea
notei la purtare, asociata sancțiunii, poate fi anulată.

DIRECTOR,

Întocmit,
Înv./Prof. Înv. Primar/Diriginte,
_________________________

Luat la cunoștinţă,
______________



* Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului,
în învăţământul primar (art. 18 alin. 5 din Statutul elevului).
** Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz (art. 16 alin. 5
teza a doua din Statutul elevului).

ANEXA nr. 3

RETRAGEREA TEMPORARĂ SAU DEFINITIVĂ A BURSEI DE MERIT, A BURSEI SOCIALE, “BANI DE
LICEU”, A BURSEI PROFESIONALE

Nr. ____/__________

Având în vedere săvârșirea, în data de ______, de către elevul/eleva ___________________________,
din clasa a __________________________, a unei/unor fapte/abateri constând în
_______________________________________________________________________, prin care s-au încălcat
dispoziţiile legale în vigoare, prevăzute de:

Statutul elevului
Regulamentul-cadru de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
Regulamentul de organizare și funcţionare al Liceului Teoretic ”Nicolae Bălcescu”,

Cluj-Napoca
Ţinând cont de propunerea consiliului clasei a ____, precum și de hotărârea Consiliului

profesoral din data de ___________ ;
În temeiul art. 16 alin. (4) lit. c), alin. (5), art. 19, art. 29 alin. (1) din Statutul elevului, aprobat prin

O.M.E.N.C.Ș. nr. 4742 din 10 august 2016, se comunică prezenta

RETRAGEREA TEMPORARĂ A BURSEI DE MERIT, A BURSEI SOCIALE, „BANI DE LICEU”, A BURSEI
PROFESIONALE (după caz)

PE O DURATĂ DE ____LUNĂ/LUNI
sau

RETRAGEREA DEFINITIVĂ A BURSEI DE MERIT, A BURSEI SOCIALE, „BANI DE LICEU”, A BURSEI
PROFESIONALE (după caz)

Aplicată elevului/elevei ________________________, din clasa a ____, prin care a fost sancţionat(ă)
în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. c) din Statutul elevului.

Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare la ___ sau de diminuarea calificativului, în
învăţământul primar, după caz, conform art. 19 alin. (2) din Statutul elevului *.

Cu drept de contestare, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii **, la Consiliul de
administraţie al unităţii de învăţământ.

Dacă elevul dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioada de cel puțin 8
săptămâni de școală, până la încheierea semestrului sau a anului școlar, prevederea privind scăderea
notei la purtare, asociata sancțiunii, poate fi anulată.

DIRECTOR,



Luat la cunoștinţă,
______________

* Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în
învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ (art. 19 alin. 2 din
Statutul elevului).
** Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz (art. 16 alin. 5
teza a doua din Statutul elevului).

ANEXA nr. 4

MUTAREA DISCIPLINARĂ LA O CLASĂ PARALELĂ DIN ACEEAȘI UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Nr. ____/__________

Având în vedere săvârșirea, în data de ______, de către elevul/eleva ____________________________,
din clasa a ________, a unei/unor fapte/abateri constând în
_______________________________________________________________________, prin care s-au încălcat
dispoziţiile legale în vigoare, prevăzute de:

Statutul elevului
Regulamentul-cadru de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
Regulamentul de organizare și funcţionare al Liceului Teoretic ”Nicolae Bălcescu”,

Cluj-Napoca
Ţinând cont de propunerea consiliului clasei a ____, precum și de hotărârea (validarea)

adoptată de către Consiliul profesoral din data de _______ ;
În temeiul art. 16 alin. (4) lit. d), alin. (5), art. 20, art. 29 alin. (1) din Statutul elevului, aprobat prin

O.M.E.N.C.Ș. nr. 4742 din 10 august 2016;
Se comunică prezenta

MUTAREA DISCIPLINARĂ LA O CLASĂ PARALELĂ DIN ACEEAȘI UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Aplicată elevului/elevei ________________________, din clasa a ____, prin care a fost sancţionat(ă)
în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. d) din Statutul elevului.

Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare la ___*.
Cu drept de contestare, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii **, la Consiliul de

administraţie al unităţii de învăţământ.
Dacă elevul dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioada de cel puțin 8

săptămâni de școală, până la încheierea semestrului sau a anului școlar, prevederea privind scăderea
notei la purtare, asociata sancțiunii, poate fi anulată.

DIRECTOR,



Luat la cunoștinţă, ***
______________

* Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la
propunerea consiliului clasei (art. 20 alin. 3 din Statutul elevului).
** Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz (art. 16 alin. 5
teza a doua din Statutul elevului)
*** În situaţia în care nu este posibil ca documentul să fie înmânat personal elevului sau
părintelui/tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, acesta se va comunica prin poștă,
cu confirmare de primire (art. 18 alin. 3 din Statutul elevului).

ANEXA nr. 5

PREAVIZUL DE EXMATRICULARE

Nr. ____/_________

Ca urmare a acumulării unui număr de 20 de ore de absenţe nejustificate la
disciplina/disciplinele ______________________________ sau 15% din totalul orelor la disciplina/modulul
____________, după caz, cumulate pe anul școlar ______________ ;

Ţinând cont propunerea consiliului clasei a ___, precum și de hotărârea/validarea adoptată de
către Consiliul profesoral, din data de ___________ ;

În temeiul art. 16 alin. (4) lit. e), alin. (5), art. 21, art. 29 alin. (1) din Statutul elevului, aprobat prin
O.M.E.N.C.Ș. nr. 4742 din 10 august 2016;

Se comunică prezentul

PREAVIZ
DE EXMATRICULARE

Aplicat elevului/elevei _________________________________, din clasa a ___, prin care a fost
sancţionat(ă) în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) lit. e) din Statutul elevului.

Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare la _____.
Cu drept de contestare, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii *, la Consiliul de

administraţie al Liceului Teoretic ”Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca
Dacă elevul dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioada de cel puțin 8

săptămâni de școală, până la încheierea semestrului sau a anului școlar, prevederea privind scăderea
notei la purtare, asociata sancțiunii, poate fi anulată.

DIRECTOR,

Întocmit,
Prof. Diriginte,

_____________________



Luat la cunoștinţă, **
______________

* Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz (art. 16 alin. 5
teza a doua din Statutul elevului)
** În situaţia în care nu este posibil ca documentul să fie înmânat personal elevului sau
părintelui/tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, acesta se va comunica prin poștă,
cu confirmare de primire (art. 18 alin. 3 din Statutul elevului).

ANEXA nr. 6

EXMATRICULARE CU DREPT DE REÎNSCRIERE, ÎN ANUL ȘCOLAR URMĂTOR, ÎN ACEEAȘI UNITATE
DE ÎNVĂŢĂMÂNT ȘI ÎN ACELAȘI AN DE STUDIU

Nr. _____ din _________

Având în vedere săvârșirea, în data de _________, de către elevul/eleva
____________________________________________ a unei abateri grave*, constând în
______________________________________________ sau, după caz, acumularea unui număr de ___ absenţe
nejustificate (respectiv, de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel
puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul), cumulate pe anul școlar
___________, prin care s-au încălcat dispoziţiile legale în vigoare, prevăzute de
________________________________________ (Statutul elevului, Regulamentul-cadru de organizare și
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Regulamentul propriu de organizare și
funcţionare a unităţii de învăţământ etc.);

Ţinând cont că, în cursul anului școlar _______, a fost aplicată sancţiunea preavizului de
exmatriculare, astfel, fiind îndeplinită cerinţa stabilită de art. 23 alin. (3) din Statutul elevului (după
caz);

Având în vedere propunerea consiliului clasei a ___, precum și hotărârea/validarea adoptată de
către Consiliul profesoral din data de ______;

În temeiul art. 16 alin. (4) lit. f), alin. (5), art. 22 alin. (2) lit. a), art. 23, art. 29 alin. (1) din Statutul
elevului, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 4742 din 10 august 2016, se comunică prezenta

EXMATRICULARE CU DREPT DE REÎNSCRIERE, ÎN ANUL ȘCOLAR URMĂTOR, ÎN ACEEAȘI UNITATE
DE ÎNVĂŢĂMÂNT ȘI ÎN ACELAȘI AN DE STUDIU

Aplicată elevului/elevei _________________________________, din clasa a __, prin care a fost
sancţionat(ă) în conformitate art. 16 alin. (4) lit. f) coroborat cu art. 22 alin. (2) lit. a) și art. 23 din



Statutul elevului.
Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare la __.
Cu drept de contestare, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii, la Consiliul de

administraţie al Liceului Teoretic ”Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca.

DIRECTOR,

Luat la cunoștinţă,
______________

*Sancţiunea se aplică elevilor din ciclul superior al liceului și din învăţământul postliceal, pentru
abateri grave, prevăzute de prezentul act normativ ori de Regulamentul de organizare și funcţionare al
unităţii de învăţământ sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ (art.
23 alin. 1 din Statutul elevului).

ANEXA nr. 7

EXMATRICULARE FĂRĂ DREPT DE REÎNSCRIERE ÎN ACEEAȘI UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr. _____ din _________

Având în vedere săvârșirea, în data de ___________, de către elevul/eleva
_________________________________ a unei abateri deosebit de grave*, constând în
____________________________________________________, prin care s-au încălcat dispoziţiile legale în
vigoare, prevăzute de _____________________________________ (Statutul elevului, Regulamentul-cadru de
organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Regulamentul propriu de
organizare și funcţionare a unităţii de învăţământ etc.);

Având în vedere propunerea consiliului clasei a ___, precum și hotărârea (validarea) adoptată
de către Consiliul profesoral din data de ______;

În temeiul art. 16 alin. (4) lit. f), alin. (5), art. 22 alin. (2) lit. b), art. 24, art. 29 alin. (1) din Statutul
elevului, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 4742 din 10 august 2016;

Se comunică prezenta

EXMATRICULARE
FĂRĂ DREPT DE REÎNSCRIERE

ÎN ACEEAȘI UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Aplicată elevului/elevei _________________________________, din clasa a ___, prin care a fost
sancţionat(ă) în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. f) coroborat cu art. 22 alin. (2) lit. b) și art. 24 din
Statutul elevului.



Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare la _____.
Cu drept de contestare, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii, la Consiliul de

administraţie al Liceului Teoretic ”Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca.

DIRECTOR,

Luat la cunoștinţă,
______________

* Sancţiunea se aplică „elevilor din ciclul superior al liceului și din învăţământul postliceal,
pentru abateri deosebit de grave apreciate ca atare de către consiliul profesoral (art. 24 alin. 1
din Statutul elevului).


