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. 29/26.09.2017
În conformitate cu prevederile:
- Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Precizările Notei M.E.N. nr. 39014/ 21.09.2017 cu privire la selecția metodiștilor la nivelul
inspectoratelor școlare,
- Metodologiei de evaluare a inspectorilor școlari și a fișei de evaluare-cadru a inspectorilor
școlari, aprobate prin OMENCȘ nr. 4716/2015,
- 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,
- 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,
- 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 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 26.09.2017, hotărăşte:
Art. 1 Se aprobă Procedura operațională privind selecția cadrelor didactice în vederea
constituirii/completării corpului de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița pentru
anul școlar 2017-2018. Procedura are caracter public și se aduce la cunoștința candidaților prin
afișare pe site-ul inspectoratului școlar.
Art. 2 Se aprobă numărul de locuri alocat disciplinelor/domeniilor de studiu pentru care se
organizează selecția cadrelor didactice, în vederea constituirii/completării corpului de metodiști ai
Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița pentru anul școlar 2017-2018, după cum urmează:
- Agricultură – 1 loc
- Consiliere și orientare/consiliere și dezvoltare personală – 5 locuri
- Consiliere psihopedagogică – 1 loc
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Economie și educație antreprenorială – 2 locuri
Educație muzicală – 2 locuri
Educație plastică/vizuală – 2 locuri
Electronică – automatizări – 1 loc
Limba și literatura germană – 1 loc
Protecția mediului – 1 loc .

Art. 3 Se aprobă Calendarul activităților din cadrul selecției cadrelor didactice pentru
constituirea/completarea corpului de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița
pentru anul școlar 2017-2018, Anexa 5 la Procedura aprobată.
Art. 4 Se aprobă componența comisiei judeţene pentru organizarea şi desfăşurarea selecţiei
metodiştilor IŞJ Dâmboviţa pentru anul școlar 2017-2018, după cum urmează:
- un inspector şcolar general adjunct
 Preşedinte
- directorul Casei Corpului Didactic Dâmbovița
 Membri
- inspectori şcolari care coordonează disciplina/
specializarea/domeniul de studiu
- profesori metodişti ai Casei Corpului Didactic
Dâmbovița
- un inspector şcolar
 Secretar
Art. 5 Se validează calificativele anuale ale personalului didactic cu funcție de conducere
(director CJRAE) și cu funcții de îndrumare și control din cadrul Inspectoratului Școlar Județean
Dâmbovița pentru anul școlar 2016-2017.
Art. 6 Se aprobă suplimentarea, în anul școlar 2017-2018, a numărului de locuri/formațiune de
studiu pentru următoarele unitățile de învățământ:
Unitatea de învățământ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMÂNEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC ”UDREA BĂLEANU” BĂLENI

Nr. locuri aprobate
4 locuri la clasa pregătitoare
3 locuri la clasa pregătitoare

Art. 7 Se aprobă funcționarea, în anul școlar 2017-2018, a clasei a XII-a profil real, specializarea
matematică-informatică de la Liceul Teoretic ”Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște 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 al unității de învățământ și
luând în considerare faptul că este an terminal de studiu.
Art. 8. Se acordă avizul pentru reducerea normei didactice de predare cu 2 ore, în conformitate cu
prevederile art. 262 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare și art. 8 alin. (12) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului
didactic în anul școlar 2017-2018, pentru următoarele cadre didactice de la Liceul Tehnologic
”Goga Ionescu” Titu:
- prof. Gheorghe Marian – chimie/protecția mediului;
- prof. Niculescu Sanda Maria – chimie industrială/protecția mediului;
- prof. Badea Georgel – mecanică.
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Art. 9 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 unitățile de învățământ: Colegiul Economic ”Ion Ghica”
Târgoviște, Liceul Tehnologic ”Aurel Rainu” Fieni și Liceul Teoretic ”Ion Ghica” Răcari.
Art. 10 Se emite avizul conform pentru aprobarea, de către Consiliul Local al Comunei Tărtășești,
a structurii rețelei școlare de pe raza comunei Tărtășești, pentru anul școlar 2017-2018, în
conformitate cu prevederile OMENCȘ nr. 5777/22.11.2016, având în vedere schimbarea
denumirii Liceului Tehnologic Tărtășești în Liceul Tehnologic ”Marin Grigore Năstase”
Tărtășești.
Art. 11 Se emite acordul consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean
Dâmbovița pentru schimbarea destinației internatului Liceului de Transporturi Auto Târgoviște, la
solicitarea Primăriei Municipiului Târgoviște, în vederea înaintării la Ministerul Educației
Naționale a documentelor prevăzute de art. 9 din OMENCȘ nr. 5819/2016, pentru emiterea
avizului conform.
Art. 12 Se emite avizul privind oportunitatea investiției ”Eficientizarea energetică a Liceului
Teoretic I.C. Vissarion, oraș Titu”, în vederea depunerii documentației la Ministerului Educației
Naționale.
Art. 13 Se emite avizul privind oportunitatea investiției ”Extindere, realibilitate și modernizare
Grădinița Mănăstioara, sat Mănăstioara, comuna Uliești, județul Dâmbovița”, în vederea depunerii
documentației la Ministerului Educației Naționale.
Art. 14 Se emite avizul privind oportunitatea investiției ”Construire grădiniță cu program normal,
două grupe, parter, comuna Văcărești, satul Bungetu, județul Dâmbovița”, în vederea depunerii
documentației la Ministerului Educației Naționale.
Art. 15 Se emite avizul privind oportunitatea investiției ”Reabilitare, extindere și dotare
grădiniță, comuna Mănești, județul Dâmbovița”, în vederea depunerii documentației pentru
obținerea avizului Ministerului Educației Naționale.
Art. 16 Se soluţionează alte solicitări din teritoriu, detaliate în procesul-verbal al şedinţei, 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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