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HOTĂRÂREA nr. 15 / 28.03.2022 

         În conformitate cu prevederile : 

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

- Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare;  

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

de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Metodologia cadru privind mobilitatea personaluluididactic din învățământul preuniversitar în anul 

școlar 2022-2023, aprobate prin ordinul MEC nr. 55/8/10.112021, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinul ME nr. 3445/17.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în 

învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământului primar pentru anul școlar 2022-

2023; 

- Ordinul M.E. 3045/21.01.2022, privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții 

clasei a-VIII-a; 

- Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a-VIII-a în anul 

școlar 2010-2011, Anexa nr.2 la O.M.E.C.T.S. nr. 4801/31.08.2010, valabilă în anul școlar 2021-

2022 și ale art. 6 din O.M.E. nr. 5149/30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea evaluării 

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 28.03.2022 hotărăște: 

 

 

Art. 1 Se aprobă comisia de înscriere la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023. 

Art. 2 Se aprobă criteriul specifice de departajare care se vor aplica în situația în care la unitatea de 

învățământ există mai multe cereri pentru înscrierea copiilor din afara circumscripției: „Cel puțin unul 

dintre părinți are locul de muncă pe raza circumscripției școlare”. 

Art. 3 Se aprobă comisia de simulare a evaluării naționale din unitatea școlară. 

 

 

Președinte CA,  

Director, 

Prof. Ostafi Dan Dorin 

 

 

 


