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Hotărârea nr. 2/09.01.2017 

 
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, 

- 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, 

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

prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale 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 09.01.2017, hotărăşte: 

 

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

funcțiile de director și director adjunct neocupate prin concurs,  în conformitate cu prevederile  

Notei MEN  nr. 24187/06.01.2017 (derogare de la art. 24 din Metodologie), pentru următoarele 

unități de învățământ: 

-  Școala Gimnazială ”Mareșal Constantin Prezan” Butimanu – director, prof. Burlacu Irina 

-  Școala Gimnazială Nr. 1 Poiana – director, prof. Mitroi Niculae 

- Școala Gimnazială Corbii Mari – director, prof. Pătrașcu Mădălina și director adjunct, prof. 

Bârdeș Aura  

-  Școala Gimnazială ”Ion Ciorănescu” Moroeni – director, prof. Dicu Nicoleta  

 

Art. 2 Se aprobă funcționarea, în anul școlar 2017-2018, a două clase în regim de studiu intensiv 

al unei limbi străine, la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște, după cum 

urmează: o clasă a V-a – intensiv engleză și o clasă a IX-a – filieră teoretică, profil real, 

specializare matematică-informatică, intensiv engleză. 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 
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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. 3 Se aprobă centrele de examen propuse pentru organizarea examenelor de certificare a 

calificării profesionale nivel 5 pe domenii și calificări profesionale, sesiunea februarie 2017, 

conform prevederilor art. 11 lit. c) și d) din OMEN nr. 5005/02.12.2014, după cum urmează: 

- Liceul Tehnologic ”Spiru Haret” Târgoviște, județul Dâmbovița; 

- Colegiul Agricol „Gheorghe Ionescu Sisești”, Valea Călugărească, județul Prahova – 

unitate afiliată Liceul Tehnologic ”Dr. C. Angelescu” Găești; 

- Liceul Tehnologic Dacia Pitești, județul Argeș - unitate afiliată Liceul Tehnologic ”Goga 

Ionescu” Titu. 

 

 

             Preşedinte CA,                                                                                            

     Inspector şcolar general,                                                                             Consilier juridic,  

          Prof. SORIN ION                                                                        Jr. TUDOR DUMITRESCU 

 

 
 

 

 

Întocmit, Secretar CA, prof. CĂTĂLINA HOMEGHIU 


