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Nr. 1103 /02.02.2017                                                                                                                                        

 

RAPORT SEMESTRIAL DE MONITORIZARE A MODULUI DE REALIZARE  

A ACȚIUNILOR PROPUSE ÎN SEMESTRUL I  AN ȘCOLAR 2016-2017  

la nivelul CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA,   

conform Planului anual de activitate aprobat cu nr. 8707/07.09.2016                                                                                                                                                                       

și a Graficului și tematicii ședințelor consiliului de administrație pentru semestrul I, aprobat cu nr. 8767/08.09.2016    

 

     Nr. ședințe CA semestrul I 2016-2017 - 18  

     Nr. răspunsuri  solicitări adresate CA -  286    

                                                  

Nr. 

crt. 

Perioada Tematica propusă (conform 

atribuțiilor CA și a planului 

anual de activitate) 

Acţiuni/măsuri Data ședinței 

CA 

Gradul 

de 

realizare 

Documente justificative/observații 

1. August 

2016 
 Avizarea detaşării în 

interesul învăţământului 

pentru funcţiile de 

conducere, îndrumare şi 

control neocupate prin 

concurs, pentru anul 

școlar 2016-2017. 

- propunerea inspectorului 

şcolar general 

- avizarea propunerilor de 

către membrii CA 

- emiterea deciziilor 

16.08.2016 

 

 

29.08.2016 

100%  Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

 HCA nr. 19/16.08.2016 (art. 1, art. 2) 

 Deciziile de numire a directorilor 

(Registrul de decizii nr. 7/05.01.2016 - 

compartiment MRU) 

 HCA nr. 21/29.08.2016 (art. 3, 4 și 5) 

 Dosarul cuprinzând anexele CA 

2 . Septembrie 

2016 
 Aprobarea/revizuirea 

regulamentului intern al 

instituţiei, regulamentului 

intern propriu, precum şi a 

regulamentelor interne ale 

consiliului consultativ şi  

- actualizarea/validarea 

regulamentelor ISJ 

Dâmbovița 

 

- aducerea la cunoștința 

angajaților a 

07.09.2016 100%  Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

 HCA nr. 22/07.09.2016 (art. 3, art.4) 

 Regulament propriu CA – Nr. 8702/ 

07.09.2016 – Decizia 1371/07.09.2016 

 Regulament intern ISJ – Nr. 8703 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Dâmboviţa 
Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - 

Dâmboviţa  
Telefon: 0245/211891;  Fax: 0245/613723; 

 E-mail:  isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro 
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colegiului de disciplină; 

alte regulamente interne; 

 

 Aprobarea planului anual 

de activitate, a tematicii şi 

a graficului şedinţelor 

consiliului de 

administraţie, propuse de 

preşedinte. 

regulamentelor revizuite 

prin afișare/ transmitere 

prin poșta electronică 

 

- informarea personalului 

și a factorilor interesați 

asupra graficului 

ședințelor și a tematicii 

aprobate 

/07.09.2016 – Decizia 1372/07.09.2016 

 Regulament de organizare și funcționare 

ISJ – Nr. 8704/07.09.2016 – Decizia nr. 

1373/07.09.2016 

 Regulamentul SCMI – Nr. 8705/ 

07.09.2016 - Decizia 1374/07.09.2016 

 Codul de conduită – Nr. 8706/ 07.09.2016 

– Decizia 1375/07.09.2016 

 Regulament consiliul consultativ ISJ – 

Decizia nr. 1376/07.09.2016 

 Regulamentul Colegiul de disciplină – nr. 

– Decizia nr. 1441/22.09.2016 

 Plan anual CA – Nr. 8707/07.09.2016 

 Graficul și tematica CA 2016-2017 – Nr. 

8767/08.09.2016 

3.  Septembrie 

2016 
 Validarea concursului 

organizat la nivelul 

județului/testării pentru 

ocuparea 

posturilor/catedrelor 

didactice din învățământul 

preuniversitar. 

- prezentarea rezultatelor, 

în vederea afișării 

acestora, conform 

Calendarului. 

07.09.2016 100%  Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

 HCA nr. 22/07.09.2016 (art. 1) 

 Listele afișate 

 Documentele comisiei de concurs 

 

4.  Septembrie 

2016 
 Aprobarea/actualizarea 

comisiilor pe probleme la 

nivelul I.Ş.J şi a 

componenţei nominale a 

acestora; reconfirmarea 

membrilor Comisiei de 

etică și a altor comisii cu 

caracter permanent 

- stabilirea comisiilor pe 

probleme 

- stabilirea componenţei 

nominale pentru fiecare 

comisie 

07.09.2016 100%  Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

 HCA nr. 22/07.09.2016 (art. 2, art. 5) 

 Componența comisiilor 2016-2017 – Nr. 

8743/08.09.2016 

 Comisia SCMI – Decizia nr. 

1370/01.09.2016 

 Comisia EGR – Decizia nr. 

1377/07.09.2016 

 Comisia elaborare rapoarte anuale – 

Decizia nr. 1378/07.09.2016 

 Comisia elaborare strategii  - Decizia nr. 
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1379/07.09.2016 

 Comisia prevenire corupție - Decizia nr. 

1380/07.09.2016 

 Comisia echivalare studii – Decizia nr. 

1381/07.09.2016 

 Comisia prevenire incendii – PSI - 

Decizia nr. 1382/07.09.2016 

 Comisia SSM - Decizia nr. 

1383/07.09.2016 

 Comisia manuale–Decizia nr. 

1384/07.09.2016 

 Comisia Bani de liceu - Decizia nr. 

1385/07.09.2016 

 Comisia Euro 200 - Decizia nr. 

1386/07.09.2016 

 Comisia Bursa profesională - Decizia nr. 

1387/07.09.2016 

 Comisia Rechizite scolare - Decizia nr. 

1388/07.09.2016 

 Comisia Documente Arhiva - Decizia nr. 

1389/07.09.2016 

 Comisia inventariere – casare - Decizia 

nr. 1390/07.09.2016 

 Responsabil SDS - Decizia nr. 

1391/07.09.2016 

 Responsabil ADS - Decizia nr. 

1392/07.09.2016 

 Consilier integritate – Decizia nr. 

1393/07.09.2016 

 Gestiunea actelor de studiu - Decizia nr. 

1394/07.09.2016 

 Comisia de receptie-Decizia nr. 

584/10.05.2016 
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5. Septembrie 

2016 
 Defalcarea numărului total 

de posturi pe categorii de 

personal şi pe funcţii, 

conform solicitărilor 

MENCȘ 

- transmiterea situației spre 

avizare Directiei generale 

management şi reţea 

şcolară din cadrul MENCȘ 

- emiterea deciziilor de 

numire 

16.08.2016 100%  Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

 HCA nr. 19/16.08.2016 (art. 1) 

 Adresa MENCȘ nr. 

1132/DGMRU/25.08.2016 privind 

aprobarea numirii, prin detașare în 

interesul învățământului pe posturi 

neocupate prin concurs, a inspectorilor 

școlari  

 Deciziile de numire, prin detașare în 

interesul învățământului, a inspectorilor 

școlari (Registrul de decizii nr. 

7/05.01.2016 - compartiment MRU) 

6. Septembrie 

2016 
 Rezolvarea eventualelor 

contestaţiilor privind 

evaluarea inspectorilor 

şcolari şi a directorilor 

unităţilor de învăţământ, 

în conformitate cu 

dispoziţiile legale.  

 Validarea calificativelor 

anuale ale inspectorilor 

școlari 

- analiza și soluționarea 

contestațiilor (dacă este 

cazul) 

- transmiterea deciziilor 

către persoanele în cauză 

21.09.2016 100% Nu au fost înregistrate contestații privind 

evaluarea directorilor/inspectorilor școlari 

 

Pentru validarea calificativelor anuale ale 

inspectorilor școlari: 

 Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

 HCA nr. 23/21.09.2016 (art. 1) 

 Dosarul cuprinzând evaluarea 

inspectorilor școlari pentru anul școlar 

2015-2016 (fișele de evaluare și raportul 

argumentativ pentru fiecare inspector 

școlar și director CJRAE, înregistrate și 

semnate de inspectorul școlar general) 

 Tabelul nominal cuprinzând calificativele 

acordate (nr. 9284/16.09.2016), cu 

semnătura fiecărui inspector pentru 

primirea, în scris, a calificativuluii și 

punctajului (Dosar Anexe CA – ședința 

din 21.09.2016) 

 Adresele de comunicare a calificativelor 

înregistrate la compartimentul secretariat 
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7. Septembrie 

2016 
 Aprobarea/actualizarea 

componenţei Consiliului 

Consultativ al ISJ și a 

Consiliului Consultativ 

pentru fiecare specialitate 

- actualizarea şi validarea 

componenţei Consiliilor 

consultative pentru fiecare 

specialitate 

 

21.09.2016 100% Nu a fost cazul de actualizare a componenței 

Consiliului Consultativ la începutul anului 

școlar, membrii acestuia fiind numiți pentru o 

perioadă de 4 ani, conform Deciziei nr. 

2124/05.11.2015. 

Pentru validarea componenţei Consiliilor 

consultative pe discipline: 

 Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

 HCA nr. 23/21.09.2016 (art. 2) 

 Deciziile de constituire a consiliilor 

consultative pe discipline (Registrul de 

decizii nr. 7/05.01.2016 - compartiment 

MRU) 

8. Septembrie 

2016 
 Aprobarea Raportului 

privind Starea 

învăţământului la nivel 

judeţean pentru anul 

şcolar 2015-2016 

- prezentarea raportului în 

şedinţa Consiliului de 

administraţie 

- stabilirea procedurii 

pentru prezentarea 

raportului în şedinţa cu 

directorii 

21.09.2016 100%  Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

 HCA nr. 23/21.09.2016 (art. 3) 

 Raportul anual privind Starea 

învăţământului la nivel judeţean pentru 

anul şcolar 2015-2016, prezentat în 

ședința cu directorii și publicat pe site-ul 

ISJ Dâmbovița  

9. Septembrie 

2016 
 Aprobarea Proiectului 

Managerial pentru anul 

şcolar 2016-2017  

- stabilirea ţintelor 

strategice, a indicatorilor 

de performanţă, a 

orizontului de timp şi a 

acţiunilor concrete pentru 

anul şcolar 2016-2017 

27.09.2016 100%  Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

 HCA nr. 24/27.09.2016 (art. 2) 

 Planul managerial și planul operațional al 

ISJ Dâmbovița - Nr. 9899/27.09.2016 

 

10. Septembrie 

2016 
 Validarea graficului unic 

de inspecții la nivelul ISJ 

Dâmbovița pentru 

semestrul I al anului 

școlar 2016-2017 

- stabilirea obiectivelor 

prioritare pentru inspecţiile 

din anul şcolar 2016-2017 

- stabilirea unităţilor 

şcolare cuprinse în graficul 

de inspecţii 

21.09.2016 100%  Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

 HCA nr. 23/21.09.2016 (art. 4) 

 Graficul unic de inspecții la nivelul ISJ 

Dâmbovița pentru semestrul I al anului 

școlar 2016-2017 - Nr. 9545/21.09.2016 

11. Septembrie  Organizarea concursului -revizuirea procedurii de 27.09.2016 100%  Procesul-verbal încheiat în registrul CA 
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– octombrie 

2016 

pentru selectarea 

membrilor corpului de 

metodiști al ISJ 

Dâmbovița 

organizare a concursului 

pentru constituirea 

corpului de metodiști în 

anul școlar 2016-2017 

 

 

- validarea cadrelor 

didactice care au fost 

selectate în urma 

concursului organizat, 

transmisă MENCȘ  

 

 

 

 

 

 

19.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 HCA nr. 24/27.09.2016 privind aprobarea 

procedurii de selecție a membrilor 

corpului de metodiști (art. 1) 

 Procedura operațională nr. 81/26.09.2016 

privind selecția cadrelor didactice în 

vederea constituirii corpului de metodiști 

ISJ pentru anul școlar 2016-2017 

 HCA nr. 26/19.10.2016 privind lista 

cadrelor didactice selectate în urma 

desfășurării concursului pentru 

constituirea corpului de profesori 

metodiști ai Inspectoratului Școlar 

Județean Dâmbovița (art. 1) 

 Decizia nr. 1472/19.10.2016 privind 

corpul profesorilor metodiști pentru anul 

școlar 2016-2017 

12. Septembrie 

– octombrie 

2016 

 Aprobarea documentelor 

manageriale ale 

domeniilor de activitate/ 

compartimentelor/ 

comisiilor pe probleme, 

elaborate în funcţie de 

specificul acestora 

- stabilirea obiectivelor, a 

indicatorilor de 

performanţă, a orizontului 

de timp şi a acţiunilor 

concrete pentru anul şcolar 

2016-2017, în funcție de 

atribuțiile din fișa postului 

- Parțial  Documentele de proiectare ale 

inspectorilor (planuri manageriale, planuri 

operaționale, grafice de monitorizare și de 

inspecții etc.) predate conducerii ISJ 

 Nu au fost predate documentele 

manageriale ale tuturor domeniilor de 

activitate/comisiilor pe probleme în 

perioada septembrie-octombrie 2016 

13. Octombrie 

2016 
 Aprobarea Calendarului 

concursurilor școlare 

recunoscute la nivel 

județean 

- prezentarea concursurilor 

școlare și extrașcolare 

propuse pentru anul școlar 

2016-2017 

21.12.2016 Parțial  Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

 HCA nr. 30/21.12.2016 (art. 2) 

 S-au înregistrat întârzieri la unele 

discipline în elaborarea Calendarului, fapt 

ce a determinat nerespectarea perioadei de 

aprobare 

14. Octombrie 

2016 
 Prezentarea execuției 

bugetare pentru trimestrul 

III al anului financiar 

- prezentarea pe capitole și 

titluri de cheltuieli 

03.11.2016 100%  Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

(raportul bilanțului contabil încheiat la 

data de 30.09.2016) 
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2016  Documentele comp. finaciar-contabil 

15. Octombrie-

noiembrie 

2016 

 Organizarea concursului 

pentru ocuparea funcției 

de director/director 

adjunct 

- organizarea concursului 

conform Metodologiei și 

Calendarului MENCȘ 

 

- constituirea comisiilor 

27.09.2016 

 

03.11.2016 

 

23.11.2016 

100%  Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

 HCA nr. 24/27.09.2016 privind numirea 

reprezentanților ISJ Dâmbovița în 

comisiile de concurs (art. 3) 

 HCA nr. 27/03.11.216 privind aprobarea 

Procedurii speciale pentru selecția 

cadrelor didactice, în vederea constituirii 

comisiei de contestații din cadrul 

concursului pentru ocuparea funcției de 

director/ director adjunct, conform 

OMENCȘ nr. 5080/2016 (art. 1) 

 Procedura specială nr. 83/03.11.2016 

privind selecția cadrelor didactice, în 

vederea constituirii comisiei de contestații 

din cadrul concursului pentru ocuparea 

funcției de director/director adjunct   

 HCA nr. 28/23.11.2016 privind revizuirea 

Procedurii speciale nr. 83/03.11.2016 a 

ISJ Dâmbovița pentru selecția cadrelor 

didactice și a reprezentanților autorităților 

publice locale, în vederea constituirii 

comisiei de soluționare a contestațiilor din 

cadrul concursului pentru ocuparea 

funcției de director/ director adjunct, 

conform OMENCȘ nr. 5080/2016 

conform  procedurii MENCȘ (art. 1) 

 HCA nr. 28/23.11.2016 privind validarea 

listei cadrelor didactice propuse pentru 

tragerea la sorți în ședință publică, în 

vederea selectării membrilor pentru 

comisia de contestații (art. 2) 

 Documentele comisiilor de concurs 
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predate cu proces-verbal președintelui 

comisiei de organizare a concursului 

(documentele pentru proba scrisă, proba 

de evaluare a CV-ului și proba de interviu; 

documentele comisiei de contestații) 

16. Noiembrie 

2016 
 Prezentarea situației 

centralizate a cererilor 

cadrelor didactice pentru 

efectuarea inspecțiilor 

curente de specialitate, în 

vederea înscrierii la grade 

didactice, validate de 

consiliul de administrație 

al unităților școlare și 

înregistrate la ISJ 

Dâmbovița  

- verificarea îndeplinirii 

condiţiilor legale pentru 

efectuarea inspecţiei 

curente de specialitate în 

vederea înscrierii la grade 

didactice 

- centralizarea datelor, pe 

discipline, în vederea 

stabilirii inspecțiilor 

 

23.11.2016 100%  Cererile cadrelor didactice înregistrate la 

compartimentul secretariat al ISJ 

 Prezentarea, de către inspectorul școlar 

pentru Dezvoltarea resursei umane, a 

datelor centralizate pe discipline (listele 

cuprinzând cadrele didactice care 

îndeplinesc condițiile legale pentru 

efectuarea inspecției curente de 

specialitate) 

17. Noiembrie 

2016 
 Raportul de activitate al 

Compartimentului 

Managementul Resurselor 

Umane privind asigurarea 

cu personal didactic în 

unităţile de învăţământ din 

judeţ, pentru anul şcolar 

2016-2017 

- prezentarea problemelor 

care necesită soluţionarea 

de către Consiliul de 

administraţie; 

- prezentarea situaţiei din 

unităţile şcolare privind 

încadrarea în anul școlar 

2016-2017 

03.11.2016 100%  Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

 Documentele inspectorilor școlari pentru 

Managementul resurselor umane privind 

asigurarea cu personal didactic în unităţile 

de învăţământ din judeţ, pentru anul şcolar 

2016-2017 

 

18. Noiembrie 

2016 
 Prezentarea Raportului de 

activitate al Comisiei 

pentru asigurarea calităţii 

în învăţământul 

preuniversitar. 

- concluzii privind 

desfăşurarea activităţii 

comisiilor CEAC din 

unităţile şcolare 

23.11.2016 100%  Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

 Anexele CA (dosarul ședinței din data de 

23.11.2016) 

 HCA nr. 28/23.11.2016 

 Aprobarea Planului Local de Acțiune 

pentru Învățământ Dâmbovița (PLAI) 

pentru anul școlar 2016-2017, în baza 

validării acestuia în CLDPSFP 

Dâmbovița, în conformitate cu prevederile 
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Legii educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare și 

ale OMECȘ nr. 4456/2015 privind 

aprobarea Cadrului general de organizare 

și funcționare a structurilor parteneriale 

consultative pentru IPT (art. 13) 

19. Noiembrie 

2016 
 Aprobarea cererilor de 

înscriere la grade didactice 

- verificarea îndeplinirii 

condiţiilor legale pentru 

înscrierea  la grade 

didactice 

23.11.2016 100%  Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

 HCA nr. 28/23.11.2016 privind aprobarea 

înscrierii la gradul didactic II, sesiunea 

2016-2018 (art. 3) 

 HCA nr. 28/23.11.2016 privind aprobarea 

înscrierii la gradul didactic I, seria 2016-

2019 (art. 4) 

 Anexele CA (dosarul ședinței din data de 

23.11.2016) 

20. Noiembrie-

decembrie 

2016 

 Aprobarea proiectului de 

buget anual (2017) 

- prezentarea detaliată pe 

capitole 

31.01.2017 100% Proiectul de buget a fost elaborat în perioada 

noiembrie – decembrie și aprobat în ședința 

consiliului de administrație din data de 

31.01.2017 

 Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

 HCA nr. 5/31.01.2017 

21. Decembrie 

2016 
 Validarea rezultatelor 

concursului pentru 

ocuparea funcției de 

director/ director adjunct 

- validarea rezultatelor 

- emiterea deciziilor 

 

 

 

* numirea în funcții de 

director/director adjunct, 

prin detașare în interesul 

învățământului, pentru 

posturile neocupate prin 

concurs 

16.12.2016 

04.01.2017 

 

 

 

21.12.2016 

04.01.2017 

09.01.2017 

12.01.2017 

20.01.2017 

100% 

 

 

 

 

100% 

 Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

 HCA nr. 29/16.12.2016 (art. 1) 

 Deciziile emise de inspectorul școlar 

general 

 

 HCA nr. 1/04.01.2017 (art. 2) 

 Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

 HCA nr. 30/21.12.2016 (art. 1) 

 HCA nr. 1/04.01.2017 (art. 1) 

 HCA nr. 2/09.01.2017 (art. 1) 

 HCA nr. 3/12.01.2017 (art. 4) 

 HCA nr. 4/20.01.2017 (art. 2)  
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22. Decembrie 

2016 
 Prezentarea proiectului 

reţelei şcolare şi a cifrelor 

de şcolarizare propuse 

pentru anul şcolar  2017-

2018 

- discutarea propunerilor 

înaintate de autorităţile 

publice locale, în vederea 

emiterii avizului conform 

16.12.2016 100%  Adresele prin care ISJ Dâmbovița a 

solicitat autorităților administrației publice 

locale proiectul privind organizarea/ 

reorganizarea rețelei școlare pentru anul 

școlar 2017-2018, în vederea emiterii 

avizului conform 

 Documentele compartimentului Rețea 

școlară – plan de școlarizare 

23. Ianuarie 

2017 
 Informare cu privire la 

inspecția școlară 

- prezentarea concluziilor 

desprinse în urma 

desfăşurării inspecţiilor 

generale şi a inspecţiilor 

tematice cuprinse în 

graficul pentru semestrul I 

31.01.2017 100%  Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

 Anexele CA (dosarul ședinței din data de 

31.01.2017) – raportul prezentat de 

inspectorul școlar general  adjunct (nr. 

886/30.01.2017) 

24. Ianuarie 

2017 
 Informare cu privire la 

activitatea de formare 

continuă/perfecționare la 

nivel județean 

- analiza SWOT a 

activităţii de perfecţionare 

desfăşurate în semestrul I, 

anul şcolar 2016-2017 

31.01.2017 100%  Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

 Anexele CA (dosarul ședinței din data de 

31.01.2017) – raportul prezentat de 

directorul CCD Dâmbovița (nr. 

960/31.01.2017)  

25. Ianuarie 

2017 
 Avizarea proiectului 

reţelei şcolare 2017-2018 

şi aprobarea proiectului 

planului de şcolarizare. 

- emiterea avizului 

conform 

- discutarea proiectului 

planului de şcolarizare 

propus; aprobarea acestuia  

12.01.2017 

 

20.01.2017 

 

 

100%  Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

 HCA nr.3/04.01.2017 privind emiterea 

avizului conform privind organizarea, de 

către autoritățile administrației publice 

locale, a rețelei școlare a unităților de 

învățământ preuniversitar din județul 

Dâmbovița pentru anul școlar 2017-2018 

(art. 1) și aprobarea proiectului planului 

de școlarizare pentru toate unitățile de 

învățământ preuniversitar din rețeaua 

școlară a județului Dâmbovița pentru anul 

școlar 2017-2018 (art. 2) 

 HCA nr. 4/20.01.2017 privind emiterea 

avizul conform pentru reorganizarea, de 
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către Consiliul Local al Municipiului 

Târgoviște, a rețelei școlare a unităților de 

învățământ preuniversitar din Municipiul 

Târgoviște, în anul școlar 2017 (fuziunea 

prin absorbție a Liceului Tehnologic 

”Nicolae Mihăescu” cu Lic.  Teh. de 

Transporturi Auto din Târgoviște) – art. 1 

26. Ianuarie 

2017 
 Prezentarea execuției 

bugetare pentru anul 

financiar 2016 

- prezentarea pe capitole și 

cheltuieli 

31.01.2017 100%  Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

Anexele CA (dosarul ședinței din data de 

31.01.2017) 

27. Ianuarie 

2017 
 Constituirea comisiei 

judeţene de mobilitate 

 Aprobarea fişelor de 

evaluare pentru etapele de 

mobilitate a personalului 

didactic 

- stabilirea componenţei 

comisiei de mobilitate 

 

 

 

 

- detalierea punctajelor din 

fişa de evaluare, conform 

Metodologiei-cadru. 

04.01.2017 

 

 

 

 

 

20.01.2017 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

 HCA nr.1/04.01.2017 (art. 3) privind 

aprobarea componenței comisiei județene 

de mobilitate 

 Decizia nr. 2/04.01.2017 

 HCA nr. 4/20.01.2017 privind detalierea 

punctajului și aprobarea fișei de evaluare 

a personalului didactic pentru etapele de 

mobilitate prevăzute în Metodologia-

cadru aprobată prin OMENCȘ nr. 

5739/14.11.2016 (art. 3) 

28. Ianuarie 

2017 
 Evaluarea personalului 

nedidactic al ISJ DB 

- validarea calificativelor 

personalului contractual 

31.01.2017 100%  Procesul-verbal încheiat în registrul CA 

 HCA nr. 5/31.01.2017 (art. 1) 

 Anexele CA (dosarul ședinței din data de 

31.01.2017)  

 Adresele prin care sunt comunicate 

calificativele personalului didactic din 

cadrul ISJ Dâmbovița, înregistrate la 

compartimentul secretariat 

             
                Preşedinte Consiliul de Administraţie, 

                         Inspector școlar general,                                                                                                                Secretar Consiliul de Administrație, 

                             Prof. Sorin  ION                                                                                                                                 Prof. Cătălina Homeghiu                                                                                                                                                                                         


