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HOTĂRÂREA nr. 14 /22.03.2022 

 

 

         În conformitate cu prevederile : 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- OMEC nr. 5447/ 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul M.E. nr. 3363/10.03.2022 privind aprobarea Comisiei de coordonare a activității de 

repartizare a elevilor la unitățile de învățământ în care pot desfășura activități educaționale, 

precum și instituțiile care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere, a procedurii de 

organizare și funcționare a acesteia și pentru aprobarea Procedurii de înscriere ca audienți la 

cursurile unităților de învățământ a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona de 

conflict armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României; 

- Decizia nr. 285/18.03.2022 a ISJ Dâmbovița privind nominalizarea unităților de învățământ în 

care se pot desfășura activități educaționale, precum și instituții care vor beneficia de asistență 

psihopedagogică și consiliere, minorii aflați în situații deosebite care provin din zona de conflict 

armat din Ucraina și care au intrat pe teritoriul României. 

- Ordinul M.E. 3054/21.01.2022 privind organizarea simulării evaluarii naționale pentru absolvenții 

clasei a-VIII-a, în anul școlar 2021-2022; 

         În temeiul dispoziţiilor Ordinului M.E.C. nr. 5154/30.08.2021, privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar,  

 

 

Consiliul de administrație al unității de învățământ Școala Gimnazială „ Ioan Alexandru Brătescu 

Voinești” Târgoviște,  

întrunit în ședința din data de 22.03.2022  hotărăște: 

 

 

Art. 1 Se aprobă solicitarea de înscriere ca audient a minorului Iuchanca Stanislav din Ucraina  în              

clasa a-V-a  C. 

 

Art. 2 Se aprobă susținerea cursurilor online pentru clasele a-III-a A, a-III-a B, a- IV-a C, a- II-a A, a-II-a 

B în zilele din calendarul simulării evaluării naționale pentru absolvenții claselor a –VIII-a( 04.04.2022 și 

05.04.2022). 

 

 

Președinte CA,  

Director, 

Prof. Ostafi Dan Dorin 

 

 

 


