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Hotărârea nr. 5/31.01.2017 

 
În conformitate cu prevederile: 

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

-  Legii nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare, 

- Ordonanței de urgență pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea 

unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor 

acte normative, 

- Ordinului nr. 3860/2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual, 

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

preuniversitar în anul școlar 2017-2018, aprobate prin OMENCȘ nr. 5739/14.11.2016, 

-  Metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale, 

aprobate prin OMEN nr. 5005/02.12.2014, OMEN nr. 4434/2014 și OMEN nr. 4435/2014, 

- Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, 

aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, 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 funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016, 

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

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

          în temeiul Art. 7 din 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, modificat şi completat prin ordinul ministrului educaţiei 

şi cercetării ştiinţifice nr. 3400/18.03.2015, 

 

Consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, 

întrunit în data de 31.01.2017, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aprobă calificativele acordate în urma evaluării anuale a performanțelor profesionale 

individuale ale personalului contractual din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița 

pentru anul 2016, după cum urmează: 

- Savu Luminița Ludmila – contabil-șef – Foarte bine 

- Bănășanu Daniela – consilier – Foarte bine 

- Dumitru Cristina – auditor – Foarte bine 

- Dumitrescu Tudor Emanuel – consilier juridic – Foarte bine 

- Stănescu Anca Sofia – consilier – Foarte bine 

- Curtașu Aurelia – consilier – Foarte bine 

- Soare Evelina – consilier – Foarte bine 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
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- Răcășanu Mariana – referent – Foarte bine 

- Enache Cristina Irina – consilier – Foarte bine 

- Voinea Adrian – referent – Foarte bine 

- Florea Cătălin – șofer – Foarte bine 

 

Art. 2 Se aprobă proiectul de buget elaborat la nivelul inspectoratului școlar pentru anul 2017. 

 

Art. 3 Se aprobă programarea individuală a concediului de odihnă în anul 2017 pentru angajații 

inspectoratului școlar. 

 

Art. 4 Se aprobă centrele de examen pentru certificarea calificării profesionale a absolvenților din 

învățământul profesional și tehnic din județul Dâmbovița în anul școlar 2016-2017, sesiunile 

ianuarie-februarie, mai-iunie, iulie și august, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea doamnei Stroilă (Petrescu) D. Raluca, cadru didactic titular pe 

catedra de Limba franceză – Limba engleză la Școla Gimnazială Cricov Valea Lungă, privind 

amânarea gradului didactic II, de la sesiunea 2015-2017 la sesiunea 2016-2018, în conformitate cu 

prevederile Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul 

preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

5.561/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 6 Se aprobă eliberarea duplicatelor actelor de studii, în conformitate cu prevederile art. 37 

alin. (2) din OMENCȘ nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de 

studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, la solicitarea 

Colegiului Economic ”Ion Ghica” Târgoviște, pentru absolvenții: Gogiu T. Cornelia Livia, 

Piscureanu I. Mihaela Ancuța, Cuța I. Cristina, Anghel S. Nicoleta, Brașoveanu I. Vasile Ionuț. 

 

Art. 7 Se respinge eliberarea duplicatului diplomei de bacalaureat pentru absolventul Neagu GH. 

Virgil, întrucât în dosarul transmis inspectoratului școlar de către unitatea de învățământ emitentă 

- Colegiul Economic ”Ion Ghica” Târgoviște sunt documente neconforme cu prevederile art. 37 

alin. (2) din OMENCȘ nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de 

studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar. 

Art. 8 Se soluţionează solicitările din teritoriu, detaliate în procesul-verbal al şedinţei şi pentru 

care secretarul consiliului de administraţie va comunica, în scris, răspunsurile. 

 

 

             Preşedinte CA,                                                                                            

     Inspector şcolar general,                                                                             Consilier juridic,  

          Prof. SORIN ION                                                                        Jr. TUDOR DUMITRESCU 

 

 
 

 

 

 

 

Întocmit, Secretar CA, prof. CĂTĂLINA HOMEGHIU 
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