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Hotărârea nr. 6/05.02.2018 

 
În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

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

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

- 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, 

- OMEN nr. 5692/21.12.2017 privind constituirea unei comisii pentru acordarea Avizului 

Ministerului Educației Naționale privind oportunitatea realizării unor investiții finanțate prin 

Programul Operațional Regional – POR/10/2017, 

- 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 05.02.2018, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se validează lista finală cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de 

pensionare la data de 1 septembrie 2018 și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul 

școlar 2018-2019, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data 

de 1 septembrie 2018, pentru care s-a emis acord/refuz, conform art. 28 alin. din Metodologia-

cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în 

anul școlar 2018-2019.  

Art. 2 Se prezintă raportul privind concluziile desprinse în urma desfășurării inspecțiilor generale 

și a inspecțiilor tematice cuprinse în graficul pentru semestrul I al anului școlar 2017-2018. 

Art. 3 Se aprobă amânarea susținerii gradului didactic I, de la sesiunea 2017-2020 la sesiunea 

2018-2021, doamnei Ionescu P. Cristina Maria (căs. Băltoi), educatoare la Grădinița cu PP Nr. 15 

Târgoviște, 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. 4 Se aprobă amânarea susținerii gradului didactic I, de la seria 2015-2018 la seria 2016-2019, 

doamnei Neagoe C. Iuliana Laura (căs. Toboșaru), profesor învățământ primar la Școala 

Gimnazială ”M. Viteazul” Pucioasa, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind 
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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 amânarea susținerii gradului didactic II, de la seria 2015-2017 la seria 2017-

2019, doamnei Stroilă D. Raluca (căs. Petrescu), profesor limba engleză la Școala Gimnazială 

Cricov – Valea Lungă, 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. 6 Se aprobă amânarea susținerii gradului didactic II, de la seria 2016-2018 la seria 2017-

2019, doamnei Marinescu G. Mihaela Marijana (căs. Dumitrescu), profesor învățământ primar la 

Școala Gimnazială Tătărani, 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 (motive medicale). 

Art. 7 Se aprobă amânarea susținerii gradului didactic II, de la seria 2015-2017 la seria 2017-

2019, doamnei Stoicescu V.D. Larisa Mihaela (căs. Fășie), profesor limba engleză la Liceul 

Tehnologic Goga Ionescu Titu, 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. 8 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 Colegiul Național ”Constantin 

Cantacuzino” Târgoviște (Ilie D. Laura Niculina) și Liceul Tehnologic ”Udrea Băleanu” Băleni 

(Mihai T.D. Lazăr). 

Art. 9 Se aprobă emiterea acordului Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița pentru 

oportunitatea investiției ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, 

modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu Program Prelungit ”Rază de Soare” din 

Târgoviște, județul Dâmbovița”, la solicitarea Primăriei municipiului Târgoviște.   

Art. 10 Se aprobă emiterea acordului Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița pentru 

oportunitatea investiției ”Modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială Cojasca, comuna 

Cojasca, județul Dâmbovița”, la solicitarea Primăriei Comunei Cojasca.   

Art. 11 Se aprobă emiterea acordului Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița pentru 

oportunitatea investiției ”Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială Șerban 

Cioculescu oraș Găești”, la solicitarea Primăriei orașului Găești.   

Art. 12 Se aprobă emiterea acordului Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița pentru 

oportunitatea investiției ”Reabilitare, extindere cu centrală termică și dotare grădiniță existentă 

P+1, comuna Hulubești, județul Dâmbovița”, la solicitarea Primăriei Comunei Hulubești.   

Art. 13 Se aprobă emiterea acordului Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița pentru 

oportunitatea investiției ”Reabilitare, modernizare și dotare – Școala Gimnazială Răzvad, comuna 

Răzvad, județul Dâmbovița”, la solicitarea Primăriei Comunei Răzvad.   

Art. 14 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,  

Inspector școlar, prof. Mioara ALDESCU 


