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Hotărârea nr. 8/08.02.2017 

 
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 2017-2018, aprobate prin OMENCȘ nr. 5739/14.11.2016, 

- 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, cu modificările și 

completările ulterioare 

- art. 83 alin. (1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, anexă la ordinul ministrului educației și 

cercetării științifice nr. 5559/27.10.2015, 

- art. 24 alin. (1) din Metodologia 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, cu 

modificările și completările ulterioare, 

- 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, 

- OMEN nr. 5166/08.12.1998, OMECT nr. 5723/23.12.2003 OMECI nr. 3410/16.03.2009 privind 

statutul claselor cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională, 

- Regulamentului privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor, anexă la 

OMECS nr. 4624/2015, 

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

prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale și cercetării științifice 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 08.02.2017, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se respinge contestaţia înregistrată cu nr. 1204/07.02.2017 de doamna Chirciu Elena, 

profesor pe catedra de biologie la Liceul Tehnologic Nucet și Şcoala Gimnazială Petrari, privind 

menţinerea în activitate ca titular, în anul şcolar 2017-2018, în baza prevederilor Art. 28 alin. (5) 

lit. b) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, anexă la OMENCȘ nr. 5739/14.11.2016. 

Motivul: catedră incompletă. 

 

Art. 2 Se respinge contestația înregistrată de domnul profesor Georgescu Romulus-Gandy cu 

1106/02.02.2017 și 1107/02.02.2017 (în afara perioadei prevăzute de Calendar), privind 

menținerea în activitate ca titular în funcția didactică pe postul/catedra de Profesor itinerant și de 

sprijin, nivel de învățământ Special Gimnazial, în anul școlar 2017-2018. Motivul respingerii: 
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neîndeplinirea condițiilor de studii prevăzute de art. Alin. (5) din Legea educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare, de OMEC nr. 5547/2011, de Metodologia-cadru 

privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 

2017-2018, anexă la OMENCȘ nr. 5739/14.11.2016 și de Centralizatorul 2017.  

 

Art. 3 Se admite contestația înregistrată de doamna profesoară Mosor Elena cu nr. 

1161/06.02.2017, privind menținerea în activitate ca titular în funcția didactică pe catedra de 

Educație muzicală la Școala Gimnazială ”I. Al Brătescu-Voinești” Târgoviște, în anul școlar 

2017-2018, având în vedere îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 28 alin. (5) lit. b) 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. 

 

Art. 4 Se admite contestația înregistrată de doamna profesoară Stan Violeta cu nr. 

1185/06.02.2017, privind menținerea în activitate ca titular în funcția didactică pe catedra de 

Educație fizică și sport la Școala Gimnazială Petrești, în anul școlar 2017-2018, având în vedere 

îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 28 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. 

 

Art. 5 Se aprobă funcționarea unei clase a V-a cu program de studiu intensiv al limbii engleze în 

anul școlar 2017-2018 la Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Târgoviște, în conformitate cu 

prevederile referitoare la statutul claselor cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de 

circulație internațională, reglementate prin OMEN nr. 5166/1998, OMECT nr. 5723/2003, 

OMECI nr. 3410/2009. 

 

Art. 6 Se aprobă întregirea normei de ”Autoapărare/Arte marțiale”, prin renunțarea la norma de 

”Aeromodele”, în conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea palatelor și cluburilor copiilor, anexă la OMECS nr. 4624/2015. 

 

Art. 7 Se aprobă amânarea gradului didactic II, de la sesiunea 2015-2017 la sesiunea 2016-2018 

pentru doamna Stoicescu (Fășie) V.D. Larisa Mihaela, în conformitate cu prevederile 

Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobate 

prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 8 Se aprobă numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, a doamnei Petre Jeanina 

Loredana, în funcţia de director la Școala Gimnazială Cojasca, până la organizarea concursului de 

ocupare a funcției de director/director adjunct în unitățile din învățământul preuniversitar de stat, 

dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar 2016-2017. 

 

Art. 9 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 
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