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Hotărârea nr. 18/30.05.2017 

 

 
În conformitate cu prevederile: 

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

- Metodologiei  privind  evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și 

directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar, Anexă la ordinul ministrului educației 

naționale nr. 3623/11.04.2017, 

- 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 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 30.05.2017, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aprobă fișele de (auto)evaluare pentru director/director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar pentru evaluarea anuală a activităţii manageriale în anul școlar 2016-

2017, conform Metodologiei  privind  evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de 

directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar, Anexă la ordinul 

ministrului educației naționale nr. 3623/11.04.2017. 

 

Art. 2 Se aprobă Procedura de evaluare elaborată de inspectoratul școlar pentru evaluarea anuală a 

activităţii manageriale în anul școlar 2016-2017, conform Metodologiei  privind  evaluarea 

anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de 

învățământ preuniversitar, Anexă la ordinul ministrului educației naționale nr. 3623/11.04.2017.  

  

Art. 3 Se aprobă propunerea modificării planului de școlarizare la nivelul județului Dâmbovița 

pentru anul școlar 2017-2018, prin transformarea a două clase Anul I – învățământ postliceal, din 

Domeniul Informatică în Domeniul Turism și alimentație, respectiv din Domeniul Silvicultură în 

Domeniul Economic, în vederea transmiterii, spre aprobare, la Ministerul Educației Naționale. 

 

Art. 4 Se aprobă eliberarea duplicatelor actelor de studii de către unitățile de învățământ care au 

depus dosarele la inspectoratul școlar, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind 

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

preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 3844/2016, după cum urmează: Liceul Teoretic ”Iancu 
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C. Vissarion” Titu, Liceul Tehnologic ”Nicolae Ciorănescu” Târgoviște, Colegiul Național ”Ion 

Luca Caragiale” Moreni, Liceul ”Voievodul Mircea” Târgoviște. 

 

Art. 5 Se aprobă Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea probei practice/orale 

și a inspecției la clasă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea iulie 2017, în conformitate cu 

prevederile OMENCȘ nr. 5739/14.11.2016. 

 

Art. 6 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 


