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Hotărârea nr. 12/01.03.2021 

 

 

În conformitate cu prevederile: 

 Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

modificările și completările ulterioare, 

 Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 Ordinul M.E.C. nr. 5944/3.11.2020 privind aprobarea numărului maxim de posturi finanțat din 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, pentru unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat până la 31 august 2021, 

 Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobate 

prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5561/7.10.2011, cu modificările și completările ulterioare, 

 Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare, 

 

        În temeiul Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar, aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5530/05.10.2011, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

Consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, 

întrunit în ședința din data de 01.03.2021, hotărăşte: 

 

Art. 1   Se aprobă transformarea în statul de funcții a unui post de muncitor calificat I în post de muncitor 

calificat III, în condițiile încadrării în bugetul alocat, la Liceul de Arte “Bălașa Doamna” Târgoviște. 

Art. 2   Se respinge solicitarea Școlii Gimnaziale Perșinari privind suplimentarea statului de funcții cu 

0,25 normă administrator financiar, în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale 

Ordinului M.E.C. nr. 5944/3.11.2020 privind aprobarea numărului maxim de posturi finanțat din bugetul 

de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat până la 31 august 2021. 

Art. 3   Se aprobă solicitarea doamnei Dan (Georgescu) F. Petruța Anabela, cadru didactic Școala 

Gimnazială nr.4 Moreni, privind amânarea susținerii  examenului pentru obținerea gradului didactic I, la 

specialitatea religie, de la sesiunea 2020 – 2023 la sesiunea 2021 - 2024. 




