Inspectoratul Şcolar Judeţean
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Hotărârea nr. 7/09.02.2018
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, cu
modificările şi completările ulterioare,
- Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare,
- Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de
unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 3844/2016,
- 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,
- OMENCȘ nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru
schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de
stat, precum și condițiile necesarre acordării acestuia,
- Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu național/Colegiu unităților de învățământ
preuniversitar, aprobate prin OMEN nr. 3732/20.05.2013,
- 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 09.02.2018, hotărăşte:
Art. 1 Se respinge contestaţia înregistrată sub nr. 1138/07.02.2018 de doamna Suditu Gherghina,
profesor pe catedra de biologie la Şcoala Gimnazială Petrești, privind menţinerea în activitate ca
titular, în anul şcolar 2018-2019, în baza prevederilor Art. 28 alin. (5) lit. b) și c) din Metodologiacadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în
anul şcolar 2018-2019, anexă la OMEN nr. 5485/13.11.2017, cu modificările și completările
ulterioare. Motivul respingerii: catedră incompletă (13 ore), solicitată pentru înregirea normei
didactice de predare-învățare-evaluare de un alt cadru didactic titular în unitatea de învățământ.
Art. 2 Se admite contestația înregistrată sub nr. 1092/05.02.2018 de domnul Popovici Constantin,
profesor pe catedra de educație fizică și sport la Școala Gimnazială Pătroia Vale Crângurile,
privind menţinerea în activitate ca titular, în anul şcolar 2018-2019, întrucât nu au fost respectate
prevederile Art. 1 alin. (5) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, anexă la OMEN nr.
5485/13.11.2017, cu modificările și completările ulterioare.
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Art. 3 Se validează lista finală cuprinzând cadrele didactice care au solicitat întregirea normei
didactice și pentru care consiliile de administrație ale unităților de învățământ au emis
acord/refuz, conform art. 24 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de
predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019.
Art. 4 Se aprobă eliberarea duplicatelor actelor de studii, în baza documentelor depuse la
inspectoratul școlar, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul actelor de
studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat
prin OMENCȘ nr. 3844/2016, de unitățile de învățământ: Liceul Tehnologic ”Goga Ionescu” Titu
(Anton Gh. Ion), Liceul Teoretic ”Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște (Nițoi I. Ion) și Liceul
Tehnologic Nucet (Stănescu I. Petruța-Aurelia).
Art. 5 Se aprobă emiterea acordului Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița privind
oportunitatea investiției Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala Broșteni, comuna
Vișina, județul Dâmbovița, la solicitarea Primăriei comunei Vișina.
Art. 6 Se aprobă emiterea acordului Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița privind
oportunitatea investiției Construire corp nou școală în cadrul Liceului Teoretic ”Iancu C.
Vissarion” Titu, la solicitarea unității de învățământ și a Primăriei orașului Titu.
Art. 7 Se aprobă emiterea acordului Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița privind
oportunitatea investiției Modernizare Școala Gimnazială Ocnița și construire sală de sport
comuna Ocnița, județul Dâmbovița, la solicitarea Primăriei Comunei Ocnița.
Art. 8 Se aprobă emiterea acordului Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița pentru demolarea
clădirii Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Braniștea, în vederea construirii unei clădiri noi, prin
proiectul Construire Școala cu clasele I-VIII în comuna Braniștea, județul Dâmbovița, contractul
cu nr. 674/25.10.2016/7939/03.11.2016, semnat cu MDRAP.
Art. 9 Se aprobă constituirea comisiei pentru evaluarea documentației depuse de unitățile de
învățământ din județul Dâmbovița, în vederea reconfirmării statutului de Colegiu
național/Colegiu. Componența nominală a comisiei constituite la nivelul ISJ Dâmbovița se
stabilește prin decizie a inspectorului școlar general.
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,
Prof. SORIN ION

Consilier juridic,
Jr. TUDOR DUMITRESCU

Întocmit,
Secretar CA, însp. șc. prof. CĂTĂLINA HOMEGHIU
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