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Hotărârea nr. 11/23.02.2022 
 
 
În conformitate cu prevederile: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Metodologiei de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitare, aprobat 
prin OMEC 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 5569/2011 privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar de artă, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului comun nr. 5196  și 1756 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de 
organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

- Regulamentului de organizare și funcționare al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște; 
 

Consiliul de administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște,  
întrunit în ședința extraordinară din data de 23.02.2022, hotărăște: 

  
Art. 1 Se aprobă criteriile specifice pentru selectarea elevilor în vederea înscrierii în clasa 

pregătitoare; 
  

   
Art. 2 Se aprobă revizia PO privind desfășurarea testării aptitudinilor pentru admiterea la clasa 

pregătitoare;  

  

  
Art. 3 Se aprobă solicitarea catedrei de canto de a include romanța ca gen muzical în curricula 

școlară;  

  

 
Art. 4 Se aprobă validarea rezultatelor examenelor de diferență în vederea transferului la Liceul 

de Arte „Bălașa Doamna”;  

  

 
Art. 5 Se aprobă comisia de realizare a pregătirii în vederea participării la testarea aptitudinilor 

pentru înscrierea în clasa pregătitoare, sesiunea martie 2022;  

  

 
Art. 6 Se aprobă regulamentul de proiecte pentru scenografia concursului Mozart;    

 
Art. 7 Se aprobă calendarul etapelor pe școală a olimpiadelor naționale, după cum urmează:28 

februarie 2022 (clasele III – VIII) și 15 martie 2022 – clasele (IX – XII);  

  

 
Art. 8 Se aprobă componența comisiei pentru burse;    

 
Art. 9 Se aprobă componența comisiei paritare;    

 
Art. 10 Se aprobă componența comisiei pentru securitate și sănătate în muncă; 
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Art. 11 Se aprobă solicitarea elevei, Moșneguțu Alberta de a beneficia de timp suplimentar cu 1 oră 
pentru probele scrise la exanenul de Bacalaureat;   

  

 
 
 
 
 
        Președinte CA,                                                                                        Întocmit, 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 
Pr. prof. Marian Dobrescu                                                                         Prof. Maria Iancu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 10/10.02.2022 
 
 
În conformitate cu prevederile: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Metodologiei de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitare, aprobat 
prin OMEC 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 5569/2011 privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar de artă, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului comun nr. 5196  și 1756 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de 
organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

- Regulamentului de organizare și funcționare al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște; 
 

Consiliul de administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște,  
întrunit în ședința extraordinară din data de 10.02.2022, hotărăște: 

  
Art. 1 Se aprobă suspendarea cursurilor la clasa a X-a C, ca urmare a existenței a cel puțin 3 

cazuri pozitive Covid în rândul elevilor și se propune continuarea activității în mediul online; 
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Art. 2 Se aprobă cererea de retragere a elevei Stemate Sonia Emily (clasa Pregătitoare B), ca 
urmare a plecării în străinătate (Spania);  

  

  
Art. 3 Se aprobă calendarul admiterii în clasa a V-a pentru anul școlar 2022-2023.    

 
 
 
        Președinte CA,                                                                                        Întocmit, 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 
Pr. prof. Marian Dobrescu                                                                         Prof. Maria Iancu 
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