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Hotărârea nr. 8/22.02.2018 

 

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, 

- Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu național/Colegiu unităților de învățământ 

preuniversitar, aprobate prin OMEN nr. 3732/20.05.2013, 

- Notei MEN privind evaluarea și selecția Resurselor educaționale deschise (RED) și ale Procedurii 

operaționale nr. 113/15.11.2017 a ISJ Dâmbovița, privind evaluarea și selecția Resurselor educaționale 

deschise, 

-  Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile 

de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 3844/2016, 

- 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 – cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în 

regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, Anexă la OMEN nr. 

4797/31.08.2017, 

- 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 22.02.2018, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se validează proiectele de încadrare la nivelul unităților de învățământ din județul Dâmbovița, 

pentru anul școlar 2018-2019. 

 

Art. 2 Se avizează oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate complete și incomplete la 

nivelul județului pentru etapele de mobilitate, conform Calendarului, anexă la OMEN nr. 

5485/13.11.2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 3 Se aprobă Graficul şi tematica consiliului de administraţie pentru semestrul al II-lea al anului 

şcolar 2017-2018; se validează Raportul privind modul de realizare a activităților propuse în semestrul 

I la nivelul consiliului de administrație al inspectoratului școlar. 
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Art. 4 Se aprobă graficul unic de inspecții la nivelul inspectoratului școlar pentru semestrul al II-lea, 

an școlar 2017-2018. 

 

Art. 5 Se validează Raportul privind activitatea de formare continuă/perfecționare la nivel județean, 

semestrul I, an școlar 2017-2018, prezentat de directorul CCD Dâmbovița. 

 

Art. 6 Se validează lista finală cuprinzând unitățile de învățământ din județul Dâmbovița, pentru care 

comisia de evaluare constituită la nivelul inspectoratului școlar propune reconfirmarea statutului de 

Colegiu Național/Colegiu, ca urmare a îndeplinirii criteriilor minimale prevăzute de art. 4 din OMEN 

nr. 3732/2013, după cum urmează: Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște, Colegiul 

Național ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște, Colegiul Național ”Constantin Carabella” Târgoviște, 

Colegiul Economic ”Ion Ghica” Târgoviște, Colegiul Național ”Nicolae Titulescu” Pucioasa și 

Colegiul Național ”Vladimir Streinu” Găești. Se aprobă reconfirmarea statutului de Colegiu 

Național/Colegiu pentru unitățile de învățământ menționate. 

 

Art. 7 Se validează Lista Resurselor educaționale deschise aprobate/respinse în sesiunea de evaluare 

februarie 2018, care se comunică prin afișare pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. 

 

Art. 8 Se aprobă eliberarea duplicatului diplomei de bacalaureat, 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: Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște 

(Dragna T.A. Elena) și Colegiul Naționnal ”Ion Luca Caragiale” Moreni (Iordache V. Răzvan). 

 

Art. 9 Se respinge amânarea susținerii gradului didactic I, de la seria 2017-2020 la seria 2018-2021, 

doamnei Matei D. Alice-Gabriela (căs. Dragomir), profesor pentru învățământ primar la Școala 

Gimnazială Dragomirești. Motivația respingerii: lipsa documentelor care să susțină motivele obiective 

pentru neprezentarea la colocviul de admitere, conform prevederilor Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 10 Se aprobă amânarea susținerii gradului didactic I, de la seria 2015-2018 la seria 2016-2019, 

doamnei Paic I. Georgiana-Narcisa (căs. Filip), profesor pe catedra de educație fizică și sport la Clubul 

Sportiv Școlar Târgoviște, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind formarea continuă a 

personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 11 Se aprobă amânarea susținerii gradului didactic I, de la seria 2016-2019 la seria 2017-2020, 

doamnei Niță M. Mariana (căs. Soare), profesor specialitatea  psihologie la CJRAE Dâmbovița, în 

conformitate cu prevederile Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul 

preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

5.561/2011, cu modificările şi completările ulterioare (concediu creștere și îngrijire copil). 

 

Art. 12 Se aprobă amânarea susținerii gradului didactic I, de la seria 2017-2020 la seria 2018-2021, 

doamnei Sîrbu F. Ioana Ruxandra (căs. Ceaușu), profesor pentru învățământ preșcolar la Grădinița 
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”Rază de Soare” Târgoviște, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind formarea continuă a 

personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, cu modificările şi completările ulterioare (concediu creștere și 

îngrijire copil). 

 

Art. 13 Se aprobă amânarea susținerii gradului didactic I, de la seria 2016-2019 la seria 2017-2020, 

doamnei Cojocea I.L. Denisa Gabriela (căs. Gică), profesor pe catedra de limba engelză la Școala 

Gimnazială Răzvad, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind formarea continuă a 

personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, cu modificările şi completările ulterioare (concediu fără plată). 

 

Art. 14 Se aprobă amânarea susținerii gradului didactic II, de la sesiunea 2016-2018 la sesiunea 2017-

2019, doamnei Ion N. Elena Laura (căs. Manolache), profesor pe catedra de limba engleză la Liceul 

Teoretic ”Mihai Viteazul” Vișina, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, cu modificările şi completările ulterioare (concediu 

creștere și îngrijire copil). 

 

Art. 15 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, însp. șc. prof. CĂTĂLINA HOMEGHIU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


