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Hotărârea nr. 25/23.08.2017 

 
În conformitate cu prevederile: 

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

- Notei Ministerului Educației Naționale nr. 1836/DGMP/04.08.2017 privind numirea, în anul școlar 2017-

2018, prin detașare în interesul învățământului în funcțiile de director și director adjunct din unitățile de 

învățământ rămase vacante după concurs, 

- Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar 

în anul școlar 2017-2018, aprobate prin OMENCȘ nr. 5739/14.11.2016, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- Normelor metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului de conducere din 

inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi 

control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4865/2011, 

- 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 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 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 OMENCȘ nr. 3844/2016, 

- 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 23.08.2017, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se acordă avizul pentru numirea, în anul școlar 2017-2018, prin detașare în interesul 

învățământului în funcțiile de director și director adjunct din unitățile de învățământ rămase 

vacante după concurs, pentru următoarele cadre didactice: 

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 
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Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Unitatea de învățământ Funcția 

1. DOBRESCU M. 

MARIAN  

LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” 

TÂRGOVIȘTE 

Director  

2. BUIDOȘO CARMEN 

ILEANA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”DR. C. 

ANGELESCU” GĂEȘTI 

Director 

3. PUIU G. GEORGE LICEUL TEHNOLOGIC COJASCA Director 

4. BURLACU N. IRINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MAREȘAL 

CONSTANTIN PREZAN” BUTIMANU 

Director 

5. CINCĂ FLORINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICULEȘTI Director 

6. BUNEA EUGENIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PERȘINARI Director 

7. NICOLAE N. MARIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂSCĂIEȚI Director 

8. STAN N. OTILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRANI  Director 

9. MITROI M. NICULAE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POIANA Director 

10. NECATU L. DANIEL ȘCOALA PRIMARĂ MOȚĂIENI Director 

11. BĂLAN P. LAURA-

ELENA 

LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” 

TÂRGOVIȘTE 

Director adjunct 

12. MATEESCU D. 

LUCREȚIA 

LICEUL TEORETIC ”I. C. VISSARION” 

TITU 

Director adjunct 

13. PETRE A. JEANINA 

LOREDANA 

LICEUL TEHNOLOGIC COJASCA Director adjunct 

14. IVAN RAMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMIȘANI Director adjunct 

15. MINEA IFTIMIU N. 

ADRIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA Director adjunct 

16. VLĂSCEANU 

NICOLETA ALINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PICIOR DE 

MUNTE BOBOCI DRAGODANA 

Director adjunct 

17. PENCIU N. SANDA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂRMĂNEȘTI Director adjunct 

18. STANCIU I. MARIA-

MAGDALENA 

CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIȚEI Director adjunct 

19. BRÎNCOVEANU M. 

GABRIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICULEȘTI Director adjunct 

20. CÎRSTEA G. 

MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMÂNEȘTI 

POTLOGI 

Director adjunct 

21. NAE. P. LAURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ POTLOGI Director adjunct 

22. BARNA G. FLORIN 

GHEORGHE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVAD Director adjunct 

23. CHIVULESCU F. 

MARIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRANI Director adjunct 

24. EREMIA PAULA ȘCOALA GIMNAZIALĂ  TĂRTĂȘEȘTI Director adjunct 

25. STOIAN Ș. AURELIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘELARU Director adjunct 

26. MIHAI P. SIMONA 

MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CORESI” 

TÂRGOVIȘTE 

Director adjunct 

27. MUȘĂTESCU 

VALERIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI 

BASARAB” TÂRGOVIȘTE 

Director adjunct 

28. VINTILĂ I. MARIUS ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULIEȘTI Director adjunct 
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Art. 2 Se acordă avizul pentru numirea, în anul școlar 2017-2018, prin detașare în interesul 

învățământului în funcțiile de îndrumare și control neocupate prin concurs, din cadrul 

Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, pentru următoarele cadre didactice: 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Funcția/Postul Normă 

1. Curculescu Marian Inspector școlar pentru Istorie 1 

2. Groza Cristina Carmen Inspector școlar pentru Proiecte educaționale 1 

3. Ilie Victor Inspector școlar pentru Managementul Resurselor Umane 1 

4. Ion Carmen Maria Inspector școlar pentru Dezvoltarea Resursei Umane 1 

5. Iorga Nicolae Inspector școlar pentru minorități 0,5 

6. Mâinea Ramona Inspector școlar pentru Managementul Resurselor Umane 1 

7. Stan Mihail Iulian Inspector școlar pentru  Religie 

Inspector școlar pentru  Arte 

0,5 

0,5 

8. Stancu Valentin Irinel Inspector școlar pentru Alternative educaționale și 

Învățământ particular 

0,5 

9. Stănculeanu Veronica Inspector școlar pentru Biologie 0,5 

 

Art. 3 Se stabilește ca obligaţia de predare pentru personalul didactic detaşat în funcţii de 

conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv în funcţii de îndrumare şi 

control să fie cea prevăzută în Normele metodologice pentru stabilirea obligației didactice de 

predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile 

conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a 

personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 4865/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 4 Se acordă avizul conform pentru reorganizarea rețelei școlare la nivelul Comunei Cojasca, 

prin înființarea Liceului Tehnologic Cojasca și la nivelul Comunei Iedera, prin reînființarea 

Grădiniței cu program normal Colibași, începând cu anul școlar 2017-2018. 

 

Art. 5 Se aprobă schimbarea denumirii Liceului Tehnologic Tărtășești în Liceul Tehnologic 

”Marin Grigore Năstase” Tărtășești, începând cu anul școlar 2017-2018. 

 

Art. 6 Se aprobă înființarea postului de director adjunct la Liceul Teoretic ”Petru Cercel” 

Târgoviște, începând cu data de 01.09.2017, având în vedere îndeplinirea condițiilor prevăzute de 

art. 24 alin. (3) lit. d) din ROFUIP.  

 

Art. 7 Se aprobă numărul membrilor consiliilor de administrație din unitățile școlare, în 

conformitate cu prevederile OMEN nr. 4619/2014, cu modificările și completările ulterioare. Lista 

cuprinzând numărul membrilor consiliilor de administrație se afișează pe site-ul inspectoratului 

școlar. 

 

Art. 8 Se aprobă modificarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018, prin 

înființarea de formațiuni de studiu, după cum urmează: 

 la Școala Gimnazială Costești Vale – o grupă preșcolari pentru Grădinița cu Program 

Normal Merișu; 

 la Școala Gimnazială ”Iancu Văcărescu” Văcărești – o clasă I; 

 la Școala Gimnazială Potlogi – o clasă a V-a; 

 la Școala Gimnazială Ungureni Corbii Mari -  o clasă a V-a. 
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Art. 9 Se aprobă modificarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 la Grădinița cu 

Program Prelungit Nr. 15 Târgoviște, prin funcționarea unei sigure grupe de preșcolari (grupa 

mare – 25 preșcolari). 

 

Art. 10 Se aprobă suplimentarea numărului de locuri/formațiune de studiu pentru anul școlar 

2017-2018 și funcționarea peste efectivul maxim, prin exceptarea de la prevederile art. 63 alin. 

(1), în baza art. 63 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, având în vedere justificarea consiliului de administrație din următoarele 

unități de învățământ: 

- Școala Gimnazială ”Vasile Cârlova” Târgoviște – un loc la clasa a II-a și un loc la clasa a 

VIII-a; 

- Liceul Teoretic ”Iancu C. Vissarion” Titu – cinci locuri la clasa a X-a, profil umanist, 

specializarea filologie; 

- Școala Gimnazială „Buică Ionescu” Glodeni – două locuri la Grădinița cu Program 

Normal Glodeni, grupa mijlocie; 

- Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Târgoviște – opt locuri. 

 

Art. 11 Se aprobă funcționarea, în anul școlar 2017-2018,  sub efectivul mimim prevăzut pentru 

formațiunile de studiu, prin exceptarea de la prevederile art. 63 alin. (1), în baza art. 63 alin. (3) 

din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, având în 

vedere justificarea consiliului de administrație din următoarele unități de învățământ: 

- Școala Gimnazială Tătărani – clasa I, Școala Gimnazială Căprioru Tătărani; 

- Școala Gimnazială Gura Ocniței – clasele a VII-a. 

 

Art. 12 Se aprobă transformarea, în statul de funcții, a postului de secretar III S de la Școala 

Gimnazială Telești Ludești, în secretar II S, în vederea promovării personalului contractual, 

conform OMEN nr. 5138/2014. 

 

Art. 13 Se aprobă transformarea, în statul de funcții, a postului vacant de bibliotecar gradul I A, 

studii medii, de la Liceul Teoretic ”Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște în bibliotecar gradul II, 

studii superioare, conform HG nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 14 Se aprobă amânarea susținerii gradului didactic I, de la seria 2015-2018 la seria 2016-

2019, doamnei Gorgon Iuliana, profesor la Colegiul Național ”Nicolae Titulescu” Pucioasa, în 

conformitate cu prevederile 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. 

 

Art. 15 Se aprobă amânarea susținerii gradului didactic II, de la sesiunea 2015-2017 la sesiunea 

2017-2019, pentru prof. Prioteasa Mirela – CJRAE Dâmbovița și prof. Tănase Rodica-Elena – 

Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul” Vișina, în conformitate cu prevederile 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. 

 

Art. 16 Se aprobă eliberarea duplicatelor actelor de studii, în baza documentelor depuse la 

inspectoratul școlar 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, de următoarele unități de învățământ: Liceul Teoretic ”Petru 
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Cercel” Târgoviște, Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale” Moreni, Colegiul Național ”Ienăchiță 

Văcărescu” Târgoviște și Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște. 

 

Art. 17 Se aprobă proiectului Şcoală după şcoală – Școala, a doua casă, propus de Școala 

Gimnazială ”Matei Basarab” Târgoviște pentru anul şcolar 2017-2018, în conformitate cu 

prevederile Metodologiei de organizare a Programului, aprobate prin OMECTS nr. 5349/2011. 

 

Art. 18 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 


