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Hotărârea nr. 1/03.01.2018 

 
În conformitate cu prevederile: 

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

- Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2018-2019, aprobate prin OMEN nr. 5485/13.11.2017, 

- OMEN nr. 5692/21.12.2017 privind constituirea unei comisii pentru acordarea Avizului 

Ministerului Educației Naționale privind oportunitatea realizării unor investiții finanțate prin 

Programul Operațional Regional – POR/10/2017, 

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

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

-  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, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 

Consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, 

întrunit în ședința din data de 03.01.2017, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aprobă componența comisiei județene de mobilitate a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar, conform art. 30 alin. (9) din Metodologia-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, 

aprobată prin OMEN nr. 5485/13.11.2017, după cum urmează: 

 

 Președinte : Istrate Gabriela – inspector școlar general adjunct 

 

 Vicepreședinte: Mâinea Ramona – inspector școlar – managementul resurselor umane 

            

 Secretari : Ilie Victor – inspector școlar – managementul resurselor umane 

                   Aldescu Mioara – inspector școlar – management instituțional 

  Membri: 
Tomescu Victoria - inspector școlar pentru învățământ preșcolar 

Mihăescu Mirela - inspector școlar pentru învățământ primar 

Ghiță Tatiana - inspector școlar pentru limba română 

Curculescu Marian - inspector școlar pentru istorie-geografie-discipline socio-umane 

Stănculeanu Veronica - inspector școlar pentru biologie 

Erculescu Laura Maria - inspector școlar pentru matematică 

Dinu Gabriela - inspector școlar pentru fizică-chimie 

Constantinescu Octav Constantin - inspector școlar pentru educație fizică și sport 

Popescu Luminița - inspector școlar pentru discipline tehnice/economice 

Anton Mihaela - inspector școlar pentru limbi moderne 

Stan Mihail Iulian – inspector școlar pentru religie - arte 

Tăbîrcă Nicolae Radu – inspector școlar pentru informatică 

Stancu Valentin Irinel – inspector școlar pentru învățământul particular 

Iorga Nicolae - inspector școlar pentru minorități naționale 
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Dumitrescu Tudor - consilier juridic 

Mihai Nicolae Cristian – informatician 

Bidică Claudiu Petruț – informatician 

Dobre Daniel Gheorghe – informatician 

Diaconescu Cristina Elena – informatician 

 

Art. 2 Se soluţionează solicitările din teritoriu, detaliate în procesul-verbal al şedinţei, pentru care 

se comunică, în scris, răspunsurile. 

 

 

 

 

             Preşedinte CA,                                                                                            

     Inspector şcolar general,                                                                             Consilier juridic,  

          Prof. SORIN ION                                                                        Jr. TUDOR DUMITRESCU 

 

 

 

 
Întocmit,  

Secretar CA, prof. CĂTĂLINA HOMEGHIU 


