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Hotărârea nr. 08/07.02.2022 
 
 
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; 

- Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul 
școlar 2022 – 2023, aprobată prin OME 5578/2021; 

- 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 07.02.2022, hotărăște: 

  
Art. 1 Se aprobă recuperarea orelor din data de 19 ianuarie (pentru angajații care au făcut grevă) 

în perioada 7 – 11 februarie 2022; 
  

   
Art. 2 Se aprobă delegarea atribuțiilor directorului în perioada 14 – 18 februarie 2022;    
 Art. 3 Se aprobă strategia și planul anti-bullying pentru anul școlar 2021-2022;    
Art. 4 Se aprobă emiterea aprecierii Consiliului de administrație pentru dna. înv. prof. înv. primar 

Oana Ionela Păunescu în vederea susținerii inspecției curente IC2 pentru obținerea gradului 
didactic I;  

  

Art. 5 Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ 
în sensul introducerii în cadrul acestuia a obiectivului „Toleranță 0 la violență”, conform art. 
4, alin. 1 din OMEC nr. 4343/2020;  

  

Art. 6 Se aprobă condițiile specifice pentru derularea etapelor de mobilitate.    
 
 
        Președinte CA,                                                                                        Întocmit, 

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