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Hotărârea nr. 4/20.01.2017 

 
În conformitate cu prevederile: 

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

- OMENCȘ nr. 5777/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi 

școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea 

organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018; 

- 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, 

- OMEN nr. 3044/06.01.2016 pentru modificarea 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, 

- 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, 

- Regulamentului de organizare şi desfăşurare  a examenului de promovare a personalului 

contractual, anexă la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5138/2014, 

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

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMECTS nr. 5565/2011, 

- 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 20.01.2017, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aprobă emiterea avizul conform pentru reorganizarea, de către Consiliul Local al 

Municipiului Târgoviște, a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul 

Târgoviște, în anul școlar 2017-2018. Reorganizarea se referă la fuziunea prin absorbție a Liceului 

Tehnologic ”Nicolae Mihăescu” cu Liceul  Tehnologic de Transporturi Auto din Târgoviște. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Dâmboviţa 
Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - 

Dâmboviţa  
Telefon: 0245/211891;  Fax: 0245/613723; 

 E-mail:  isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro 



Page 2 of 2 

 

Conform art. 27 alin. (1) lit. a) din OMENCȘ nr. 5777/2016, drepturile și obligațiile unității de 

învățământ absorbite, Liceul Tehnologic ”Nicolae Mihăescu” Târgoviște se vor transfera în 

patrimoniul unității de învățământ cu personalitate juridică ce absoarbe, respectiv Liceul  

Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște. 

 

Art. 2 Se acordă aviz favorabil propunerilor inspectorului școlar general privind numirea, prin 

detașare în interesul învățământului, în funcțiile de director și director adjunct neocupate prin 

concurs și devenite vacante prin demisie, a cadrelor didactice care au ocupat aceste funcții în 

perioada 01.09.2016 – 09.01.2017, cu avizul consultativ al consiliului profesoral al unităților de 

învățământ și cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform prevederilor OMEN nr. 

3044/06.01.2017 pentru modificarea 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. Astfel, 

se emit decizii de numire, după cum urmează: 

- Școala Gimnazială Moțăieni – prof. Stoica V. Carmen Gabriela, director 

- Școala Gimnazială Finta – prof. Tarbă Mihai, director 

- Școala Gimnazială Potlogi – prof. Catrina V. Silvia, director și prof. Nae P. Laura, director 

adjunct 

- Școala Gimnazială Românești – prof. Lovișteanu Ion, director și prof. Stoica Natalia, 

director adjunct 

- Școala Gimnazială Conțești – prof. Alexandru Daniel, director adjunct 

- Colegiul Economic ”Ion Ghica” Târgoviște – prof. Ilie S. Camelia Suzana, director 

 

Art. 3 Se detaliază punctajul pentru punctul IV din Anexa 2 la Metodologia-cadru privind 

mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-

2018, aprobată prin OMENCȘ nr. 5739/14.11.2016. Se aprobă fișa de evaluare a personalului 

didactic pentru etapele de mobilitate prevăzute în Metodologia-cadru aprobată prin OMENCȘ nr. 

5739/14.11.2016. 

Art. 4 Se soluţionează solicitările din teritoriu, detaliate în procesul-verbal al şedinţei şi pentru 

care secretarul consiliului de administraţie va comunica, în scris, răspunsurile. 

 

 

             Preşedinte CA,                                                                                            

     Inspector şcolar general,                                                                             Consilier juridic,  

          Prof. SORIN ION                                                                        Jr. TUDOR DUMITRESCU 

 

 
 

 

 

 

 

Întocmit, Secretar CA, prof. CĂTĂLINA HOMEGHIU 


