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Hotărârea nr. 6/02.02.2017 

 
În conformitate cu prevederile: 

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

- Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice 

pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, aprobate prin 

OMECTS nr. 5549/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale OMENCȘ nr. 5784/2016 

privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru 

constituirea CNEME seria a 11-a , 

- art. 83 alin. (1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, anexă la ordinul ministrului educației și 

cercetării științifice nr. 5559/27.10.2015, 

- art. 24 alin. (1) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru 

ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, 

aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5080/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, 

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

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

-  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, 

- OMENCȘ nr. 5777/2016 pentru aprobarea 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 pentru anul școlar 2017-2018, 

- 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, 

- Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5080/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, 

- 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 02.02.2017, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se validează rezultatele concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea 

corpului național de experți în management educațional, seria a 11-a 2017, conform Calendarului 
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aprobat prin OMENCȘ nr. 5784/2016. Lista cuprinzând rezultatele validate constituie Anexa 1 la 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Se validează întregirea normei didactice pentru personalul didactic titular în două sau mai 

multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări, conform art. 24 alin. (1) din 

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 

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

cadrelor didactice a căror cerere de întregire a primit acordul consiliilor de administrație ale 

unităților de învățământ, validată de consiliul de administrație al ISJ Dâmbovița, constituie Anexa 

2 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 Se aprobă cererea Primăriei Voinești privind schimbarea destinației imobilului Școala 

Manga, în care nu se mai desfășoară proces de învățământ, pentru amenajarea unui Centru de zi 

pentru persoane vârstnice, având în vedere documentația depusă, conform OMENCȘ nr. 

5819/2016. 

 

Art. 4 Se aprobă modificarea planului de școlarizare al Școlii Gimnaziale ”Mihai Viteazul” 

Pucioasa pentru anul școlar 2017-2018, prin transformarea unei clase pregătitoare de învățământ 

tradițional în clasă cu program alternativ Step by step, în conformitate cu prevederile OMECTS 

nr. 5571/2011. 

 

Art. 5 Se aprobă amânarea gradului didactic II, de la sesiunea 2015-2017 la sesiunea 2016-2018 

pentru doamna Ion (Manolache) N. Elena Laura și amânarea gradului didactic I, de la seria 2016-

2019 la seria 2017-2020 pentru doamna Eftimie (Chican) I. Elena, 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 înscrierea doamnei Dumitrescu (Ioniță) G. Dumitra la gradul didactic I, seria 

2016-2019, având în vedere avizul de principiu al Ministerului Educației Naționale, comunicat 

inspectoratului școlar prin adresa nr. 70197/19.01.2017. 

 

Art. 7 Se aprobă numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, a domnului OLTEIU N. ION 

ROBERT, în funcţia de director la ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTI, până la revenirea 

directorului numit prin concurs, doamna GRECU DORINA, aflată în concediu pentru creștere și 

îngrijire copil, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar 2016-2017. 

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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