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. 31/10.10.2017
În conformitate cu prevederile:
- Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale și cercetării științifice nr. 5079/2016,
- Metodologiei de organizare a Programului Școală după școală, aprobate prin OMECTS nr.
5349/2011, cu modificările și completările 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 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 10.10.2017, hotărăşte:
Art. 1 Se aprobă Calendarul concursurilor școlare recunoscute la nivel județean pentru anul școlar
2017-2018. Calendarul se afișează pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.
Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului școlar interjudețean de
geografie Terra – de la poveste la realitate, pentru clasele V-VII - ediția a VI-a, Programa și
Calendarul pentru anul școlar 2017-2018, în vederea înaintării documentației către Ministerul
Educației Naționale, pentru cuprinderea în Calendarul concursurilor școlare interjudețene pe
discipline, fără finanțare MEN.
Art. 3 Se aprobă Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea consiliilor consultative
pe discipline la nivelul județului Dâmbovița. Regulamentul-cadru se afișează pe site-ul
Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița
Art. 4 Se aprobă desemnarea Colegiului Economic ”Ion Ghica” Târgoviște centru de examen
pentru organizarea și desfășurarea probei scrise din cadrul examenului național de definitivare în
învățământ în anul școlar 2017-2018.
Art. 5. Se emite avizul pentru organizarea programului ”Școală după școală”, în anul școlar
2017-2018, la Școala Gimnazială ”Radu cel Mare” Târgoviște.
Art. 6 Se aprobă suplimentarea cu un loc la clasa pregătitoare, Școala Gimnazială Niculești, în
vederea aprobării transferului unui elev (schimbare de domiciliu, elev venit din județul Prahova).
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Art. 7 Se aprobă funcționarea, în anul școlar 2017-2018, a clasei a II-a de la Școala Gimnazială
”Smaranda, Dumitru Roman” Vizurești, structura Școala Gimnazială Urziceanca 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.
Art. 8 Se aprobă funcționarea, în anul școlar 2017-2018, 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:
Unitatea de învățământ
LICEUL TEHNOLOGIC ”MARIN GRIGORE NĂSTASE” TĂRTĂȘEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI

Art. 9 Se aprobă amânarea susținerii gradului didactic II, de la sesiunea 2016-2018 la sesiunea
2017-2019, doamnei Vlad A. Claudia-Mariana (Fieraru), profesor de Limba și literatura franceză
la Școala Gimnazială Corbii Mari, 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. 10 Se aprobă înscrierea pentru echivalarea cu gradul didactic I a titlului științific de doctor
pentru:
prof. Iordache Daniela (Ivașcu), de la Colegiul Național ”Constantin Carabella” Târgoviște
(doctorat în domeniul Educație fizică și sport);
prof. Ilie Elena Mihaela (Șerb), de la Colegiul Economic ”Ion Ghica” Târgoviște (doctorat în
domeniul Contabilitate).
Art. 11 Se aprobă eliberarea duplicatului diplomei de bacalaureat pe numele Ioniță D. Carolina
Octaviana, în baza documentelor depuse la inspectoratul școlar de unitatea de învățământ Colegiul
Economic ”Ion Ghica” Târgoviște, 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. 12 Se emite acordul pentru oportunitatea proiectului de investiții ”Extindere, reabilitare și
modernizare Grădinița Croitori în sat Croitori, comuna Uliești, județul Dâmbovița”.
Art. 13 Se emite acordul pentru oportunitatea proiectului de investiții ”Extindere, reabilitare și
modernizare Grădinița Jugureni în sat Jugureni, comuna Uliești, județul Dâmbovița”.
Art. 14 Se emite acordul pentru oportunitatea obiectivului ”Reabilitare exterioară (anvelopare)
clădire corp vechi Școala Gimnazială Nicolae Vlad Pucheni”.
Art. 15 Se emite acordul pentru oportunitatea obiectivului ”Reabilitare exterioară (anvelopare)
clădire corp nou Școala Gimnazială Nicolae Vlad Pucheni”.
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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