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Hotărârea nr. 1/04.01.2017 

 
În conformitate cu prevederile: 

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

- 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, 

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

preuniversitar în anul școlar 2016-2017, anexă la OMECS nr. 5559/27.10.2015, 

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

preuniversitar în anul școlar 2017-2018, aprobate prin OMENCȘ nr. 5739/14.11.2016, 

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

prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016, 

- OMEN nr. 5166/08.12.1998 privind Statutul claselor cu program intensiv de predare a unei 

limbi moderne de circulație internațională și a claselor cu program bilingv din unitățile 

învățământului preuniversitar, 

- Metodologiei de organizare a Programului Școală după școală, aprobate prin OMECTS nr. 

5349/2011, 

- 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 04.01.2017, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se avizează propunerile privind numirea, prin detașare în interesul învățământului, în 

funcțiile de director și director adjunct neocupate prin concurs, conform Anexei 1 la prezenta 

hotărâre. Propunerile au fost înaintate de către consiliul profesoral al unităților de învățământ, 

respectiv de către inspectorul școlar general pentru unitățile școlare în care nu sunt cadre didactice 

membre ale Corpului Național de Experți în Management Educațional sau pentru situațiile în care 

membrii CNEME nu și-au exprimat, în scris, acordul. Situațiile rămase nerezolvate în ședința din 

04.01.2017 vor fi soluționate până la data de 9 ianuarie 2017. 

 

Art. 2 Se aprobă revocarea hotărârii consiliului de administrație din data de 16.12.2016 privind 

invalidarea rezultatului final obținut de d-na Neagu Elena-Cristina la concursul pentru ocuparea 

funcției de director la Școala Gimnazială ”Panait Georgescu” Dobra. Motivația revocării deciziei 

de invalidare și de menținere a rezultatelor finale obținute la concurs constă în faptul că nu a 

existat o sesizare primită de la comisia de concurs, precum și în faptul că membrii consiliului de 

administrație nu au calitatea de a se pronunța cu privire la existența sau nu a unor fapte 

infracționale menite a conduce la invalidarea rezultatelor concursului. Pe cale de consecință, s-a 

hotărât revenirea asupra deciziei de invalidare a rezultatelor concursului pentru candidata Neagu 

Elena-Cristina, urmând ca o soluție definitivă să fie luată numai după ce organele competente de 

cercetare penală se vor pronunța asupra existenței sau nu a unor aspecte infracționale și asupra 
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legăturii de cauzalitate între acestea și rezultatul concursului, cu referire directă asupra valabilității 

documentelor încărcate și susținute de candidată. 

 

Art. 3. 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 2017-2018, 

aprobată prin OMENCȘ nr. 5739/14.11.2016. Inspectorul școlar general va emite decizia de 

constituire a comisiei. 

 

Art. 4 Se aprobă transferul elevului Bucur Andrei Cosmin, clasa a VII-a, de la Școala Gimnazială 

”Alexandru Odobescu” Chiajna, județul Ilfov, la Colegiul Național ”Vladimir Streinu” Găești, 

județul Dâmbovița, în baza art. 155 alin. (4) lit. f) din Regulamentul-cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/2016. 

 

Art. 5 Se aprobă funcționarea, în anul școlar 2017-2018, a trei clase a IX-a în regim de studiu 

intensiv al unei limbi străine, la Colegiul Național ”Nicolae Titulescu” Pucioasa, după cum 

urmează: o clasă a IX-a – matematică informatică, intensiv engleză, o clasă a IX-a – filologie, 

intensiv engleză, o clasă a IX-a – filologie, limba franceză/limba italiană intensiv. Hotărârea a fost 

adoptată în baza avizului favorabil al inspectorului școlar pentru limbi moderne, în conformitate 

cu prevederile OMEN nr. 5166/08.12.1998 privind Statutul claselor cu program intensiv de 

predare a unei limbi moderne de circulație internațională și a claselor cu program bilingv din 

unitățile învățământului preuniversitar și ale Notei MENCȘ nr. 44962/25.10.2016 privind 

Planurile-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial, aprobate prin OMENCȘ nr. 

3590/05.04.2016 – Predarea intensivă a Limbii moderne 1. 

 

Art. 6 Se avizează proiectul Programului Şcoală după şcoală pentru anul şcolar 2016-2017, depus 

de Școala Gimnazială Șelaru, în baza prevederilor Metodologiei de organizare a Programului, 

aprobate prin OMECTS nr. 5349/2011. 

 

 

             Preşedinte CA,                                                                                            

     Inspector şcolar general,                                                                             Consilier juridic,  

          Prof. SORIN ION                                                                        Jr. TUDOR DUMITRESCU 

 

 
 

 

 

Întocmit, Secretar CA, prof. CĂTĂLINA HOMEGHIU 


