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Hotărârea nr. 37 /27.10.2022 

 

 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii 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; 

- Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată 
prin OMECTS 6143/2011; 

- Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 
preuniversitar şcolar, aprobată prin  OME/2021; 

- Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată 
prin OMECT 5561/2011; 

- Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 

aprobat prin OME 4183/2022; 

- Ordinul privind aprobarea instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune/ declasarea şi casarea 

activelor fixe şi a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar, nr.3015/2010; 

- Ordinului privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar de artă, aprobat prin 

OMECTS 5569/2011; 

- Ordinul ministrului privind echivalarea creditelor transferabile, aprobat prin OME 4224/2022; 

- Strategia naţională de prevenire şi combaterea violenţei în şcoală, aprobată MEC/2006?; 

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

 

Consiliul de administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște,  

întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2022, hotărăște: 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de funcţionare a Consiliului de Administraţie; 

Art. 2. Se aprobă repartizarea atribuţiilor membrilor Consiliului de Administraţie; 

Art. 3. Se aprobă validarea rezultatelor obţinute la examenul de diferenţe; 

Art. 4. Se aprobă cererile de transfer; 

Art. 5. Se aprobă fondurile necesare pentru decontarea navetei personalului didactic şi didactic 

auxiliar în anul şcolar 2022-2023; 

Art. 6. Se aprobă propunerile de casare a mijloacelor fixe; 

Art. 7. Se aprobă calificativele finale pentru personalul didactic cu normă didactică în mai multe 

unităţi; 

Art. 8. Se aprobă programările concediului de odihnă pentru personalul didactic; 

Art. 9. Se aprobă calendarul de susţinere a concursului pentru ocuparea posturilor vacante la 

nivelul unităţii; 
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Art. 10. Se aprobă componenţa comisiei de elaborare a subiectelor a baremelor de evaluare a 

lucrărilor scrise în cadrul concursului de ocupare a posturilor/cadrelor de la Liceul de Arte 

„Bălaşa Doamna” Târgovişte; 

Art. 11. Se aprobă planul de integritate; 

Art. 12. Se aprobă planul de acţiune al Comisiei pentru combaterea violenţei; 

Art. 13. Se aprobă componenţa Comisiei pentru evaluare dosare credite transferabile; 

Art. 14. Se aprobă modificarile graficelor şedinţelor Consiliului de Administraţie şi al Consiliului 

Profesoral; 

Art. 15. Se aprobă înscrierile la gradele didactice; 

 

 

 

Președinte CA, 

Director, 

Pr. prof. Marian DOBRESCU 

Întocmit, 

Secretar C.A., 

Prof. Barbara-Brigita POPA 
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