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Hotărârea nr. 16/10.05.2017 

 
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, 

-  Metodologiei de organizare a Programului ”Școală după școală”, aprobate prin OMECTS nr. 

5349/2011, 

- 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 din data de 10.05.2017, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se validează listele finale cuprinzând cadrele didactice pensionate care au avut calitatea de 

titular, nu au depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017 și 

solicită reîncadrarea în anul școlar 2017-2018. 

 

Art. 2 Se aprobă revocarea deciziilor de completare de normă emise de inspectorul școlar general, 

pentru următoarele cadre didactice: Nuță Dumitra, Anghelescu Constantin și Pintican Cătălin, 

având în vedere asigurarea normei conform actului de numire/transfer/repartizare în învăţământ, 

în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (12) 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.  

 

Art. 3 Se aprobă transformarea, în statul de funcții, a postului vacant de muncitor în post de 

îngrijitor, la Liceul Teoretic „Petru Cercel” Târgoviște și a 0,5 post de muncitor în 0,25 post de 

administrator financiar la Școala Gimnazială „Prof. Ilie Popescu” Șotânga. 

 

Art. 4 Se aprobă funcționarea sub efectiv a formațiunii de studiu Anul I – nivel postliceal, 

domeniul informatică, calificarea Administrator de rețele și de comunicații, în anul școlar 2016-

2017, având în vedere justificarea conducerii unității de învățământ, în conformitate cu 

prevederile art. 63 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
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Art. 5 Se aprobă casarea, de către Casa Corpului Didactic Dâmbovița, a autoturismului marca 

CIELO, nr. inventar 42003. 

 

Art. 6 Se aprobă eliberarea, de către unitatea de învățământ Colegiul Național „Constantin 

Carabella” Târgoviște, a duplicatului diplomei de bacalaureat pe numele Tudor C. Marian-Cătălin, 

în baza dosarului depus la inspectoratul școlar, conform prevederilor Regulamentului privind 

regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 3844/2016. 

 

Art. 7 Se aprobă amânarea gradului didactic I, de la seria 2015-2018 la seria 2016-2019, pentru 

prof. Pârțac (Pașcu) A. Andreia și prof. Tamaș (Gheoca) Olga Maria de la Școala Gimnazială Nr. 

4 ”Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa și prof. Arabolu (Cheosea) G. Mirela-Nicoleta de la 

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Târgoviște, în conformitate cu prevederile 

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. 

 

Art. 8 Se aprobă Programul „Școală după școală” depus de unitatea de învățământ Școala 

Gimnazială „Vasile Cârlova” Târgoviște pentru anul școlar 2017-2018.  

 

Art. 9 Se aprobă suplimentarea cu două locuri pentru înscrierea la clasa pregătitoare în anul școlar 

2017-2018 la unitatea de învățământ Școala Gimnazială ”Radu cel Mare” Târgoviște. 

  

Art. 10 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 


