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Hotărârea nr. 32/13.10.2017 

 
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,  

- 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 OMENCȘ 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 13.10.2017, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se validează lista finală cuprinzând metodiștii inspectoratului școlar pentru anul școlar 

2017-2018 (cadrele didactice reconfirmate pentru anul școlar în curs, cadrele didactice care sunt 

de drept metodiști ai inspectoratului școlar, cadrele didactice selectate în urma concursului 

organizat în anul școlar în curs), conform Anexei, care se comunică prin postare pe site-ul ISJ 

Dâmbovița. 

Art. 2 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 și Colegiul Național ”Nicolae Titulescu” Pucioasa. 

Art. 3  Se emite acordul pentru oportunitatea proiectului de investiții ”Extindere, reabilitare și 

modernizare Grădinița Uliești, în comuna Uliești, județul Dâmbovița”. 

Art. 4  Se emite acordul pentru oportunitatea proiectului de investiții ”Extindere, reabilitare și 

modernizare școală în sat Hanu lui Pală, comuna Uliești, județul Dâmbovița”. 

Art. 5  Se emite acordul pentru oportunitatea proiectului de investiții ”Construire școală în 

comuna Sălcioara, județul Dâmbovița”. 

Art. 6 Se soluţionează alte solicitări din teritoriu, detaliate în procesul-verbal al şedinţei, pentru 

care secretarul consiliului de administraţie va comunica, în scris, răspunsurile. 
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