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Hotărârea nr. 15/28.04.2017 

 
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 2017-2018, aprobate prin OMENCȘ nr. 5739/14.11.2016, 

- 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, 

- Ordonanței de urgență nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 

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

completarea unor acte normative, 

- 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 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 ședința extraordinară din data de 28.04.2017, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea proiectului de încadrare pentru următoarele unități de învățământ: 

Școala Gimnazială Costești Vale, Școala Gimnazială Vârfuri, Școala Gimnazială Petrești, Școala 

Gimnazială Runcu, Școala Gimnazială Uliești, Liceul Tehnologic „Iordache Golescu” Găești, 

Liceul Tehnologic Voinești, Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște, Liceul 

Tehnologic „Spiru Haret” Târgoviște. 

 

Art. 2 Se aprobă transformarea postului de secretar III (S) în secretar II (S), la Școala Gimnazială 

”Ion Ciorănescu” Moroieni, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare  a examenului de promovare a personalului contractual, anexă la Ordinul ministrului 

educaţiei naţionale nr. 5138/2014, în condițiile încadrării în bugetul alocat cheltuielilor de 

personal. 

 

Art. 3 Se aprobă întregirea postului de administrator financiar I (S) din cadrul Casei Corpului 

Didactic Dâmbovița. 

 

Art. 4 Se avizează proiectul ”Modernizare grădiniță în Comuna Bezdead, județul Dâmbovița”, 

înaintat de Primăria Comunei Bezdead. 
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Art. 5 Se aprobă eliberarea duplicatelor diplomelor de bacalaureat, conform prevederilor 

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

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

depuse la inspectoratul școlar de următoarele unități de învățământ: Liceul Tehnologic ”Nicolae 

Ciorănescu” Târgoviște și Liceul Teoretic  ”Mihai Viteazul” Vișina. 

 

Art. 6 Se aprobă amânarea gradului didactic II, de la sesiunea 2015-2017 la sesiunea 2016-2018, 

doamnei Chirculescu V. Andreia, de la Școala Gimnazială Brezoaia Brezoaele. 

 

Art. 7 Se aprobă un număr de 147 locuri rezervate pentru rromi în planul de școlarizare pentru 

anul școlar 2017-2018 și un număr de 20 locuri rezervate MEN pentru Republica Moldova și 

diaspora.  

  

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 


