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DECIZIA nr. 60 

din 01.09.2022 
de constituire a Comisiei pentru revizuirea Regulamentului Intern şi a 

Regulamentului de organizare și funcționare a Liceului Teoretic “Nicolae Bălcescu” 

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. În anul şcolar 2022-2023, se constituie Comisia pentru revizuirea 

Regulamentului Intern şi a Regulamentului de organizare și funcționare a Liceului 

Teoretic “Nicolae Bălcescu”, în următoarea componenţă:  

  Coordonator: TEODORESCU IULIAN MARIUS 

  Membri:      RAD CIPRIAN 

        BORZA EMILIA 

        CHIRA EMOKE 

    CICIOS DAN – reprezentantul sindicatului 

        NICULESCU CRISTINA – reprezentantul părinților 

        VĂCĂRAȘ VERONICA – reprezentanta elevilor 

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

a. analizează Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar (Ordinul 4183/04.07.2022, cu modificările şi completările ulterioare); 



b. propune reglementări specifice unității de învățământ, în conformitate cu 

prevederile în vigoare, pentru revizuirea regulamentelor actuale; 

c. elaborează proiectele revizuite pentru  regulamentul intern şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

d. propune proiectele regulamentelor 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; 

e. trimite Regulamentul intern şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii 

de învăţământ, precum şi modificările ulterioare spre aprobare, prin hotărâre, 

consiliului de administraţie. 

 

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

cadrul liceului şi responsabilul comisiei. 

 

  

 

DIRECTOR, 

Prof. Marinela Violeta Zamfir 


