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Hotărârea nr. 3/16.01.2018 

 
În conformitate cu prevederile: 

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

- Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de 

stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, 

precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar în anul școlar 2018-2019, anexă la OMEN nr. 5472/2017, 

- OUG 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte 

normative și prorogarea unor termene, 

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

aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare, 

- Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne 

în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, Anexă la OMEN nr. 

4797/31.08.2017, 

- Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2018-2019, aprobate prin OMEN nr. 5485/13.11.2017, 

- Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, 

aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

- Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 3844/2016, 

- Regulamentului de organizare şi desfăşurare  a examenului de promovare a personalului 

contractual, anexă la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5138/2014, 

- Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale 

a absolvenților învățământului postliceal, aprobate prin OMEN nr. 5005/2014, 

- OMENCȘ nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru 

schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de 

stat, precum și condițiile necesarre acordării acestuia, 

- Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin OMECTS 

nr. 5530/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

-  în temeiul Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie 

al inspectoratului şcolar, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului 5530/05.10.2011, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 

Consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, 

întrunit în ședința din data de 16.01.2018, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aprobă proiectul planului de școlarizare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat din județul Dâmbovița, pentru anul școlar 2018-2019. Proiectul planului de școlarizare se 

înaintează Ministerului Educației Naționale, spre aprobare. Unitățile de învățământ vor fi 

informate în scris dacă la nivelul consiliului de administrație al inspectoratului școlar au fost sau 

nu operate modificări în proiectul planului de școlarizare propus. 
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Art. 2 Se detaliază punctajul pentru punctul IV din Anexa 2 la Metodologia-cadru privind 

mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-

2019, aprobată prin OMEN nr. 5485/13.11.2017. Se aprobă fișa de evaluare a personalului 

didactic pentru ierarhizarea candidaților la etapele de mobilitate prevăzute în Metodologie. 

 

Art. 3 Se aprobă revizuirea Procedurii operaționale privind avizarea programelor pentru 

disciplinele opționale cuprinse în CDȘ pentru anul școlar 2018-2019. 

 

Art. 4 Se aprobă amânarea susținerii gradului didactic II, de la sesiunea 2016-2018 la sesiunea 

2017-2019, doamnei Enache M. Mihaela-Elena (Zdrafcu), profesor pentru învățământ primar  la 

Școala Gimnazială Nucet, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind formarea continuă 

a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

(concediu creștere și îngrijire copil). 

 

Art. 5 Se aprobă eliberarea duplicatelor actelor de studii, în baza documentelor depuse la 

inspectoratul școlar în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul actelor de 

studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin OMENCȘ  nr. 3844/2016, de unitățile de învățământ: Liceul Tehnologic de Transporturi 

Auto Târgoviște (Haromszeki B. Gabriel-Florin) și Liceul Tehnologic ”Goga Ionescu” Titu (Joița 

I. Maria). 

 

Art. 6 Se aprobă centrele de examen pentru organizarea examenelor de certificare a calificării 

profesionale nivel 5 pe domenii și calificări profesionale, sesiunea februarie 2018, învățământ 

postliceal, după cum urmează: 

- Colegiul Tehnic ”Costin D. Nenițescu”, Pitești, județul Argeș – unitate afiliată Liceul 

Tehnologic ”Dr. C. Angelescu” Găești, Domeniul Industrie alimentară. 

- Liceul Tehnologic Dacia Pitești, județul Argeș – unitate afiliată Liceul Tehnologic ”Goga 

Ionescu” Titu, Domeniul Mecanică. 

 

Art. 7 Se aprobă emiterea acordului Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița pentru 

oportunitatea investiției prin proiectul POR 2014-2020 ”Modernizarea infrastructurii educaționale 

din Comuna Odobești, județul Dâmbovița”, la solicitarea Primăriei Comunei Odobești.   

 

Art. 8 Se aprobă emiterea acordului Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița pentru 

oportunitatea investiției prin proiectul POR 2014-2020 ”Reabilitare, modernizare, dotare și 

extindere (prin desființare Corp C2) Școala Gimnazială Nr. 4, din Municipiul Moreni, județul 

Dâmbovița”, la solicitarea Primăriei Municipiului Moreni.   

 

Art. 9 Se soluţionează alte solicitări din teritoriu, detaliate în procesul-verbal al şedinţei, pentru 

care secretarul consiliului de administraţie comunică, în scris, răspunsurile. 

 

 

 

             Preşedinte CA,                                                                                            

     Inspector şcolar general,                                                                             Consilier juridic,  

          Prof. SORIN ION                                                                        Jr. TUDOR DUMITRESCU 

 

 
Întocmit,  

Secretar CA, prof. CĂTĂLINA HOMEGHIU 


