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Hotărârea nr. 9/13.02.2017 

 
În conformitate cu prevederile: 

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

- Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie 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 şi cercetării ştiinţifice nr. 5784/22.11.2016 privind 

aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru 

constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 11-a, 

- Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5080/2016, cu modificările și 

completările ulterioare 

- art. 83 alin. (1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, anexă la ordinul ministrului educației și 

cercetării științifice nr. 5559/27.10.2015, 

- art. 24 alin. (1) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru 

ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, 

aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5080/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, 

- 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 desfăşurare  a examenului de promovare a personalului 

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

- OMEN nr. 5166/08.12.1998 privind statutul claselor cu program intensiv de studiu al unei limbi 

moderne de circulație internațională, 

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

prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale și cercetării științifice 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 data de 13.02.2017, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se respinge solicitarea înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean sub nr. 

1251/09.02.2017 de doamna profesoară Ciolac Simona, privind completarea dosarului pentru 

concursul de selecţie în vederea constituirii corpului naţional de experţi în managementul 

educaţional, seria a 11-a. Motivul respingerii: neîndeplinirea prevederilor Art. 1 alin. (2) din 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4838/27.07.2012 privind 

modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
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5549/06.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului 

de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management 

educaţional, care prevede „ Articolul 7 alineatul (1) se completează după cum urmează: ”n) 

adeverinţă că nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, în original”. 

 

Art. 2 Se aprobă admiterea contestaţiei înregistrate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa 

sub nr. 1288/10.02.2017 de doamna profesoară Căpraru Elena, având în vedere îndeplinirea 

prevederilor art. 2 lit. (b) din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 

selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management 

educaţional, anexă la OMECTS nr. 5549/6.10.2011, cu modificările și completările ulterioare.  

 

Art. 3 Se aprobă respingerea contestaţiei înregistrate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa 

sub nr. 1167/06.02.2017 de doamna profesoară Lambru P. Petruța, cu privire la rezultatul obținut 

la concursul de selecţie în vederea constituirii corpului naţional de experţi în managementul 

educaţional, seria a 11-a. Motivul respingerii: 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 

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. 4 Se aprobă respingerea contestaţiei înregistrate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa 

sub nr. 1216/08.02.2017 de doamna profesoară Minea Iftimiu Adriana, cu privire la rezultatul 

obținut la concursul de selecţie în vederea constituirii corpului naţional de experţi în 

managementul educaţional, seria a 11-a. Motivul respingerii: neîndeplinirea condiției prevăzute la 

art. 2 lit. a) din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie 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 și completările ulterioare, care prevede explicit  ”face dovada acumulării a 60 de 

credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului 

educaţional”. În fapt, documentele justificative depuse în dosar nu corespund precizărilor din Nota 

2) la Fișa de evaluare a portofoliului, anexă la Metodologie. 

 

Art. 5 Se aprobă respingerea contestaţiei înregistrate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa 

sub nr. 1239/08.02.2017 de doamna profesoară Bălan Laura-Elena, cu privire la rezultatul obținut 

la concursul de selecţie în vederea constituirii corpului naţional de experţi în managementul 

educaţional, seria a 11-a. Motivul respingerii: neîndeplinirea condiției prevăzute la art. 2 lit. a) din 

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie 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 și 

completările ulterioare, care prevede explicit  ”face dovada acumulării a 60 de credite 

transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului 

educaţional”. În fapt, documentele justificative depuse în dosar nu corespund precizărilor din Nota 

2) la Fișa de evaluare a portofoliului, anexă la Metodologie. 

 

Art. 6 Se aprobă validarea formularelor de aplicație pentru Proiectul privind învățământul 

secundar (ROSE) – Schema de granturi pentru licee, având în vedere respectarea strategiei 

educaționale locale și a contextului regional și local, pentru următoarele unități de învățământ care 

au primit recomandări de îmbunătățire: 

- Liceul ”Voievodul Mircea” Târgoviște; 

- Liceul Tehnologic Pucioasa; 

- Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Ioan Gură de Aur” Târgoviște; 

- Liceul Teoretic ”I.C. Vissarion” Titu. 
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Art. 7 Se aprobă amânarea gradului didactic II, de la sesiunea 2016-2018 la sesiunea 2017-2019 

pentru doamna Iosif  (Dinu) N. Daniela, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind 

formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Art. 8 Se aprobă numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, a doamnei Gorgoteanu 

Despina Monica, în funcţia de director la Școala Gimnazială ”Radu cel Mare” Târgoviște, până la 

organizarea concursului de ocupare a funcției de director/director adjunct în unitățile din 

învățământul preuniversitar de stat, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar 2016-2017, ca 

urmare a cererii de demisie a directorului în funcție. 

 

Art. 9 Se aprobă Graficul unic de inspecții al Inspectoratului Școlar Județean pentru semestrul al 

II-lea, an școlar 2016-2017. 

 

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 


