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Hotărârea nr. 9/09.03.2018 

 

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, 

- 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 de organizare şi desfăşurare  a examenului de promovare a personalului 

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

-  Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale, 

anexă la Ordinul ministrului educaţiei naționale și cercetării științifice nr. 5086/2016, 

- 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 necesare acordării acestuia, 

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

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

- 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 09.03.2018, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se validează Raportul semestrial al inspectorului școlar general privind stadiul execuției 

obiectivelor și a indicatorilor de performanță prevăzuți în Planul Managerial al Inspectoratului Școlar 

Județean Dâmbovița pentru anul școlar 2017-2018. 

 

Art. 2 Se aprobă înscrierea doamnei Olteanu M. Carmen-Elena (căs. Andreiana), profesor pe catedra 

de Limba și literatura română la Colegiul Național ”Nicolae Titulescu” Pucioasa, pentru echivalarea 

titlului științific de doctor cu gradul didactic I, 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. 

 

Art. 3 Se aprobă amânarea susținerii gradului didactic I, de la seria 2015-2018 la seria 2016-2019, 

domnului Tebeică S. Costin-Eduard profesor pe catedra de Istorie-Geografie la Școala Gimnazială 

”Ion Ciorănescu” Moroeni, 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 (din motive medicale). 
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Art. 4 Se aprobă amânarea susținerii gradului didactic I, de la seria 2016-2019 la seria 2017-2020, 

doamnei Sandu G. Elena-Ancuța (căs. Iordache), profesor pe catedra de Religie la Școala Gimnazială 

Căpșuna Cobia și Școala Gimnazială Mătăsaru, 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 amânarea susținerii gradului didactic II, de la sesiunea 2016-2018 la sesiunea 2017-

2019, domnului Stăncescu Florin Cezar, profesor pe catedra de Educație fizică și sport la Școala 

Gimnazială Gura Ocniței, 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 (neîncadrat în sistemul 

de învățământ). 

 

Art. 6 Se aprobă amânarea susținerii gradului didactic II, de la sesiunea 2016-2018 la sesiunea 2017-

2019, doamnei Constantin N. Mariana, profesor pe catedra de Limba engleză 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 (motive medicale copil). 

 

Art. 7 Se aprobă schimbarea destinației imobilului și a terenului aferent Grădiniței Ochiuri, precum și 

demolarea clădirii, conform expertizei tehnice din documentația transmisă de Primăria Gura Ocniței, în 

baza prevederilor art. 9 din 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 necesare acordării acestuia. 

 

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

investiției prin Proiectul ”Extindere, modernizare și dotare Școala Dora Dalles din satul Bucșani, 

comuna Bucșani, județul Dâmbovița”, Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, la 

solicitarea Consiliului Local al Comunei Bucșani.   

 

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

investiției prin Proiectul ”Extindere, modernizare și dotare Școala Nr. 2 Parc Bucșani, comuna 

Bucșani, județul Dâmbovița”, Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, la solicitarea 

Consiliului Local al Comunei Bucșani.   

 

Art. 10 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, însp. șc. prof. CĂTĂLINA HOMEGHIU 


