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Hotărârea nr. 21/30.06.2017 

 

 
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 învăţământul 

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

științifice nr. 5559/27.10.2015, 

- Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct din unitățile de invățământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul 

MEN nr.3969/2017, 

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

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

- 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 din data de 30.06.2017, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aprobă redistribuirea gradațiilor de merit rămase neutilizate ca urmare a numărului 

insuficient de solicitări la anumite discipline/categorii de personal, pentru soluționarea 

contestațiilor la alte discipline/categorii de personal didactic, respectiv didactic auxiliar (conform 

art.10 alin. 2 din Metodologia aprobată prin OMENCȘ nr. 6161/2016, conform 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), în baza hotărârii 

comisiei paritare a ISJ Dâmbovița (în funcție de punctajele obținute în urma evaluării la 

contestații). 

 

Art. 2 Se aprobă numirea, începând cu data de 01.07.2017, a domnului POPOVICI P. 

CONSTANTIN, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţia de director la ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ PĂTROAIA VALE CRÂNGURILE, până la organizarea concursului de ocupare 

a funcției de director/director adjunct în unitățile din învățământul preuniversitar de stat, dar nu 
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mai târziu de sfârşitul anului şcolar 2016-2017, având în vedere pensionarea directorului în 

funcție, domnul ANDREI D. GHEORGHE, în baza art. 23 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. 3 Se aprobă modificarea deciziei privind componența Comisiei de organizare și desfășurare a 

probelor de concurs, constituite conform art. 17 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea 

concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de invățământ 

preuniversitar, prin completarea cu persoanele prevăzute la art. 18 alin. (6) din  Metodologie. 

 

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 


