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Hotărârea nr. 24/01.08.2017 

 

 
În conformitate cu prevederile: 

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

- Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct din unitățile de invățământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul 

MEN nr.3969/2017, cu modificările ulterioare, 

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

pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, Anexă la Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5549/06.10.2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- Ordinului ministrului educaţiei naționale nr. 4330/03.07.2017 privind aprobarea Calendarului 

desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de 

experţi în management educaţional, seria a 12-a, 

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

5349/2011,  

- 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 01.08.2017, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se validează rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și 

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, conform OMEN 3969/30.05.2017, cu 

modificările ulterioare. Lista cuprinzând rezultatele validate constituie Anexă la prezenta hotărâre 

și se comunică prin afișare pe site-ul ISJ Dâmbovița. 

 

Art. 2 Se respinge contestaţia înregistrată de doamna Lambru P. Petruța la Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Dâmboviţa sub nr. 9001/26.07.2017, cu privire la rezultatul obținut la concursul de 

selecţie în vederea constituirii corpului naţional de experţi în managementul educaţional, seria a 

12-a, 2017. Motivarea respingerii contestației: neîndeplinirea prevederilor art. 10 alin. (2) din 

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice 

pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, anexă la Ordinul 
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ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5549/06.10.2011, cu modificările și 

completările ulterioare, care prevede explicit ” Punctajul minim de promovare este de 70 de 

puncte”. 

 

Art. 3 Se aprobă proiectul Primăriei Municipiului Moreni pentru investiția Eficientizarea 

energetică a clădirilor Colegiului Național ”Ion Luca Caragiale”, din municipiul Moreni, județul 

Dâmbovița, ce se va derula prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa Prioritară 3 

Prioritatea de investiții 3.1. ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și 

în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri Publice. 

 

Art. 4 Se aprobă suplimentarea numărului de locuri/formațiune de studiu pentru anul școlar 2017-

2018 și funcționarea peste efectivul maxim, prin exceptarea de la prevederile art. 63 alin. (1), în 

baza art. 63 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, având în vedere justificarea consiliului de administrație din următoarele unități de 

învățământ: 

- Școala Gimnazială ”Vasile Cârlova” Târgoviște – două locuri la clasa pregătitoare; 

- Liceul Teoretic ”Petru Cercel” Târgoviște – șapte locuri la clasele a X-a, profil umanist, 

specializarea filologie și șase locuri la clasele a XII-a, profil umanist, specializarea 

filologie. 

 

Art. 5 Se aprobă proiectul depus de Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Târgoviște pentru 

derularea Programului Şcoală după şcoală, în anul şcolar 2017-2018, în conformitate cu 

prevederile Metodologiei de organizare a Programului, aprobate prin OMECTS nr. 5349/2011. 

 

Art. 6 Se aprobă înființarea unui post de educatoare la Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Titu, 

ca urmare a modificării planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018, prin suplimentarea 

cu o grupă de preșcolari. 

 

Art. 7 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 


