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

Hotărârea nr. 14/05.04.2017
În conformitate cu prevederile:
- Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din
învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobată prin Ordinul ministrului educației
naționale și cercetării științifice nr. 6161/2016, cu modificările și 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,
- Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de
unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 3844/2016,
- Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului
contractual, anexă la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5138/2014,
- Ordonanței de urgență nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016,
prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și
completarea unor acte normative,
- 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 ședința extraordinară din data de 05.04.2017, hotărăşte:
Art. 1 Se aprobă numărul de locuri repartizate pe posturi și discipline pentru acordarea gradației
de merit – sesiunea 2017, în conformitate cu hotărârea comisiei paritare de la nivelul
inspectoratului școlar, după cum urmează:
Disciplina / Categoria de personal

NUMĂR GRADAȚII
2017

Învățământ preșcolar

30

Învățământ primar
Limba romana, Literatura universală, Limba latina
Limba franceza, Limba rusa, Limba italiana, Limba spaniola
Limba engleza, Limba germana
Istorie
Discipline socio-umane
Geografie

40
15
9
10
5
3
3
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Biologie
Matematica
Informatica
Fizica
Chimie
Educație fizica
Personal didactic din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar
(profesori de educaţie fizică şi sport şi antrenori)
Religie
Educație muzicală
Educație plastică
Educație tehnologica
DSP-Inginer
PTP-Maistru
Profesori - asistenţă psihopedagogică
Profesori logopezi - centre logopedice interşcolare
Învățământ special şi special integrat
Personal de predare din palatul/clubul copiilor/palatul naţional al
copiilor
Personal de conducere, îndrumare și control

3
12
5
5
3
15

Total didactic

209
Categoria de personal

Secretar
Bibliotecar
Informatician
Laborant
Administrator financiar
Administrator patrimoniu
Total personal didactic auxiliar

1
5
4
4
2
10
2
2
1
3
1
16

NUMĂR GRADAȚII
2017

6
3
2
1
5
2
19

Art. 2 Se aprobă punctajul minim de 55 puncte stabilit de comisia paritară de la nivelul
inspectoratului școlar pentru acordarea gradației de merit – sesiunea 2017, pentru toate categoriile
de personal.
Art. 3 Se aprobă Procedura operațională elaborată de comisia paritară pentru acordarea gradației
de merit personalului didactic auxiliar – sesiunea 2017 și Procedura operațională elaborată la
nivelul inspectoratul școlar pentru acordarea gradației de merit personalului didactic de predare,
conducere, îndrumare și control – sesiunea 2017.
Art. 4 Se aprobă transformarea postului de secretar I A (M) în secretar I (SSD) și a postului de
informatician I S în informatician I A (S), la Școala Gimnazială ”I. Al-Brătescu Voinești”
Târgoviște, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
examenului de promovare a personalului contractual, anexă la Ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 5138/2014, în condițiile încadrării în bugetul alocat cheltuielilor de personal.
Art. 5 Se aprobă prelungirea perioadei de acordare a gradației de merit pentru prof. Văsii Elenuța
și prof. Miricioiu Carmen-Alexandra, de la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino”
Târgoviște, în conformitate cu prevederile art. 264 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările
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și completările ulterioare și cu prevederile Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației
de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, având în vedere
suspendarea contractului individual de muncă în perioada de concediu creștere și îngrijire copil.
Art. 6 Se aprobă eliberarea duplicatelor diplomelor de bacalaureat, conform prevederilor
Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de
unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 3844/2016, în baza dosarelor
depuse la inspectoratul școlar de următoarele unități de învățământ: Colegiul Național ”Vladimir
Streinu” Găești, Colegiul Național ”Constantin Carabella” Târgoviște, Colegiul Național ”Ion
Luca Caragiale” Moreni, Liceul Teoretic ”Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște și Liceul
Tehnologic ”Iordache Golescu” Găești.
Art. 7 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,
Prof. SORIN ION

Consilier juridic,
Jr. TUDOR DUMITRESCU

Întocmit, Secretar CA, prof. CĂTĂLINA HOMEGHIU
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