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Hotărârea nr. 36/20.11.2017 

 
În conformitate cu prevederile: 

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

-  Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin OMECTS 

nr. 5530/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/2016, 

- Metodologiei-cadru privind școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în 

spitale, aprobate prin OMENCȘ nr. 5086/2016,  

- Regulamentului de organizare şi desfăşurare  a examenului de promovare a personalului 

contractual, anexă la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5138/2014, 

- Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

       În temeiul 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 20.11.2017, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aprobă procedura operațională privind acordarea sprijinului în cadrul Programului 

național de protecție socială ”Bani de liceu”. 

 

Art. 2. Se aprobă procedura operațională privind acordarea unui ajutor financiar în vederea 

stimulării achiziționării de calculatoare – programul Euro 200. 

 

Art. 3 Se aprobă procedura operațională privind acordarea ”Bursei profesionale”. 

 

Art. 4 Se aprobă procedura operațională privind înscrierea elevilor care au urmat cursurile într-o 

unitate de învățământ din altă țară. 

 

Art. 5 Se aprobă școlarizarea la domiciliu, în baza certificatului de orientare școlară și 

profesională emis de Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Dâmbovița, pentru 

unitatea de învățământ Liceul Tehnologic ”Goga Ionescu” Titu. 

 

Art. 6  Se aprobă transformarea, în statul de funcții al Liceului ”Voievodul Mircea” Târgoviște, a 

postului de secretar S, grad profesional II, în secretar, grad profesional I și a postului de 

bibliotecar M, grad profesional I, în bibliotecar S, grad profesional I.  

 

Art. 7 Se aprobă suplimentarea numărului de locuri la Școala Gimnazială Pătroaia-Vale (un loc la 

Grădinița cu program normal Voia și un loc la Grădinița cu program normal Pătroaia-Vale). 

 

Art. 8 Se aprobă suplimentarea cu un loc la clasa a XI-a E, profil umanist, specializarea filologie, 

de la Liceul Teoretic ”Petru Cercel” Târgoviște, în vederea efectuării unui transfer din alt județ. 
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Art. 9 Se aprobă funcționarea, în anul școlar 2017-2018,  a clasei I de la Școala Gimnazială 

”Smaranda, Dumitru Roman” Vizurești, structura Școala Gimnazială Urziceanca sub efectivul 

mimim prevăzut pentru formațiunile de studiu, 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 al unității de învățământ 

(transferul unui elev în alt județ). 

 

Art. 10 Se soluţionează alte solicitări din teritoriu, detaliate în procesul-verbal al şedinţei, pentru 

care secretarul consiliului de administraţie comunică, în scris, răspunsurile. 

 

 

 

             Preşedinte CA,                                                                                            

     Inspector şcolar general,                                                                             Consilier juridic,  

          Prof. SORIN ION                                                                        Jr. TUDOR DUMITRESCU 

 

 

 
Întocmit,  

Secretar CA, prof. CĂTĂLINA HOMEGHIU 


