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Hotărârea nr. 07/01.02.2022 
 
 
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 01.02.2022, hotărăște: 

  
Art. 1 Se aprobă Proiectul de încadrare pentru anul școlar 2022-2023;   

   
Art. 2 Se aprobă suspendarea cursurilor cu prezență fizică în perioada 02 – 06.02.2022 pentru 

elevii clasei a IV-a și se transferă activitatea în sistem online;  

  

 Art. 3 Se aprobă calendarul înscrierii la clasa Pregătitoare, sesiunea martie 2022, în perioada 20 
februarie – 11 martie 2022;  

  

Art. 4 Se aprobă data de 14 martie 2022 pentru susținerea testului de aptitudini la clasa 
Pregătitoare, sesiunea martie 2022;  

  

Art. 5 Se aprobă comisia de organizare a testării aptitudinilor pentru anul școlar 2022-2023, în 
următoarea componență:  
- președinte: prof. Denisa Toader (director adjunct), 
- membrii: înv. Elena Tudose, prof. înv. primar Oana Ionela Păunescu 
- secretari: dna. Rocsana Gabriela Stan, dl. Marius Popescu;  

  

Art. 6 Se aprobă comisia de evaluare a aptitudinilor pentru specializarea Muzică, pentru anul 
școlar 2022-2023, în următoarea componență:  
- președinte: prof. Denisa Toader (director adjunct), 
- membrii: prof. Mihaela Butoi, prof. Maria Iancu, prof. Valentina Mileșan, 
- secretar: prof. Păunescu Oana Ionela;  

  

 
Art. 7 Se aprobă repartizarea locurilor pentru clasele a V-a și a IX-a în anul școlar 2022-2023, 

după cum urmează:  
- clasa a V-a: chitară – 2 locuri, clarinet – 1 loc, contrabas – 1 loc, corn – 1 loc, fagot – 1 
loc, flaut – 1 loc, nai – 1 loc, oboi – 1 loc, percuție -1 loc, pian – 9 locuri, trompetă – 1 loc, 
vioară – 3 locuri, violă – 1 loc, violoncel – 1 loc; 
- clasa a IX-a: canto clasic – 6 locuri, canto popular – 4 locuri, chitară – 3 locuri, clarinet – 2 
locuri, contrabas – 1 loc, nai – 1 loc, oboi – 1 loc, percuție – 1 loc, pian – 3 locuri, vioară – 
1 loc, violoncel – 1 loc;  
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Art. 8 Se aprobă repartizarea locurilor la instrumente pentru clasa I în anul școlar 2023-2024, după 
cum urmează: pian – 9 locuri, vioară – 9 locuri, chitară – 2 locuri, violoncel – 2 locuri;  

  

Art. 9 Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ 
în sensul eliminării posibilității transferării de la un profesor la altul sau de la un instrument 
la altul în timpul anului școlar, acest lucru devenind posibil numai în vacanțele de vară. 
Modificarea devine valabilă începând cu 01.09.2021.  

  

 
 
 
 

Președinte CA, 

Pr. Prof. Marian Dobrescu 

Secretar CA, 

Prof. Maria Iancu 
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