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Hotărârea nr. 22/07.07.2017
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 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, cu modificările 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,
- 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,
- 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 07.07.2017, hotărăşte:
Art. 1 Se validează rezultatele finale ale concursului pentru acordarea gradației de merit, sesiunea
2017, în conformitate cu prevederiile 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. Listele finale cuprinzând punctajele tuturor candidaților înscriși la
concursul pentru acordarea gradației de merit se afișează la sediul ISJ Dâmbovița și pe site.
Art. 2 Se aprobă componența comisiilor de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, în conformitate cu
prevederile art. 11, art. 12 și art. 22 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de invățământ
preuniversitar, aprobată prin Ordinul MEN Nr.3969/2017, cu modificările ulterioare.

Page 1 of 2

Art. 3 Se aprobă procedura operațională privind organizarea și desfășurarea probei de interviu din
cadrul concursului pentru directori și directori adjuncți, elaborată de Comisia județeană de
organizare a concursului, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea și
desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile
de invățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul MEN Nr.3969/2017, cu modificările
ulterioare.
Art. 4 Se aprobă modificarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 la Liceul
Tehnologic ”Udrea Băleanu” Băleni, prin suplimentarea cu o clasă pregătitoare, având în vedere
numărul mare al copiilor după finalizarea etapelor de înscriere.
Art. 5 Se aprobă, la solicitarea unității de învățământ Școala Gimnazială ”Prof. Paul Bănică”
Târgoviște, transformarea a ½ post informatician I studii medii în ½ informatician IA studii
medii, în vederea promovării persoanei angajate pe acest post, 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.
Art. 6 Se aprobă amânarea gradului didactic I, de la seria 2015-2018 la seria 2016-2019, doamnei
Rotaru I. Denis-Rebeca (Preda), cadru didactic titular la Școala Gimnazială ”Ion Mareș” Vulcana
Băi, în baza prevederilor 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.
Art. 7 Se aprobă eliberarea, de către Liceul Tehnologic ”Nicolae Mihăescu” Târgoviște, a
duplicatului diplomei de școală profesională pe numele Matei I. Constantin, în conformitate cu
prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare
gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 3844/2016.
Art. 8 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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