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Hotărârea nr. 33/25.10.2017 

 
În conformitate cu prevederile: 

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

- Metodologiei de evaluare a inspectorilor școlari și a fișei de evaluare-cadru a inspectorilor 

școlari, aprobate prin OMENCȘ nr. 4716/2015, 

- Ordinului nr. 3860/2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual, 

- Metodologiei  privind  evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și 

directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar, Anexă la ordinul ministrului educației 

naționale nr. 3623/11.04.2017, 
- 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, 

- Metodologiei-cadru privind școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în 

spitale, aprobate prin OMENCȘ nr. 5086/2016,  

- Metodologiei privind organizarea procesului de învăţământ în cadrul Programului "A doua 

şansă" pentru învăţământul primar, aprobate prin OMECTS nr. 5248/2011, cu modificările și 

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 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 25.10.2017, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aprobă actualizarea fișelor de post pentru personalul de îndrumare și control din cadrul 

Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, an școlar 2017-2018. 

 

Art. 2. Se aprobă fișele de (auto)evaluare pentru pentru personalul de îndrumare și control din 

cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, an școlar 2017-2018. 

 

Art. 3. Se aprobă fișele de post și fișele de (auto)evaluare pentru personalul contractual din cadrul 

Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. 

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 



Page 2 of 3 

 

Art. 4 Se aprobă revizuirea Procedurii operaționale nr. 103/30.05.2017 a inspectoratului școlar 

privind evaluarea directorilor și directorilor adjuncți în anul școlar 2017-2018. Procedura 

operațională revizuită se comunică prin postare pe site-ul ISJ Dâmbovița. 

 

Art. 5 Se aprobă fișele de (auto)evaluare pentru directori/directori adjuncți, an școlar 2017-2018, 

care se comunică prin postare pe site-ul ISJ Dâmbovița 

 

Art. 6 Se aprobă normarea personalului didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de învățământ 

din județul Dâmbovița pentru anul școlar 2017-2018, în conformitate cu normativele în vigoare și 

cu încadrarea în numărul de posturi aprobat. Normarea personalului didactic auxiliar și nedidactic 

se comunică, în scris, fiecărei unități de învățământ. 

 

Art. 7 Se prezintă execuția bugetară la nivelul inspectoratului școlar, pentru trimestrul al III-lea al 

anului 2017, în urma verificării acesteia de către inspectorul școlar general. 

 

Art. 8 Se aprobă suplimentarea cu două locuri la clasa pregătitoare, Școala Gimnazială Românești 

Potlogi, în vederea înscrierii a doi elevi reveniți cu familia în localitate și neșcolarizați până la 

această dată. 

 

Art. 9 Se aprobă suplimentarea cu două locuri la Școala Gimnazială ”Radu cel Mare” Târgoviște, 

în vederea înscrierii a doi elevi în Programul ”A doua șansă”, în conformitate cu prevederile art. 7 

alin. (1^1) din Metodologia privind organizarea procesului de învăţământ în cadrul Programului 

"A doua şansă" pentru învăţământul primar, modificată prin  OMEN  Nr. 4093/2017 din 19 iunie 

2017. 

 

Art. 10 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: Liceul Tehnologic de Transporturi 

Auto Târgoviște, Liceul Tehnologic ”Nicolae Ciorănescu” Târgoviște și Colegiul Național ”Ion 

Luca Caragiale” Moreni. 

 

Art. 11 Se aprobă amânarea susținerii gradului didactic I, de la seria 2015-2018 la seria 2016-

2019, doamnei Borcan Sorina, profesor la Liceul Tehnologic ”Goga Ionescu” Titu, specialitatea 

contabilitate, 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 

(concediu creștere și îngrijire copil). 

 

Art. 12 Se aprobă transformarea, în statul de funcții al Școlii Gimnaziale Uliești, a postului de 

secretar III S în secretar II S, în vederea promovării persoanei angajate pe 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. 13 Se aprobă școlarizarea la domiciliu, în baza certificatelor de orientare școlară și 

profesională emise de Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Dâmbovița, 

pentru următoarele unități de învățământ: Școala Gimnazială Voinești, Școala Gimnazială Nr. 2 

Picior de Munte Boboci Dragodana, Școala Gimnazială Petrești, Colegiul Național ”Nicolae 

Titulescu” Pucioasa, Școala Gimnazială Specială Târgoviște, Școala Gimnazială ”Ion Mareș” 

Vulcana-Băi, Structura Școala Gimnazială ”Vlad Țepeș” Vulcana de Sus, Școala Gimnazială 

Lazuri Comișani, Școala Gimnazială ”Radu cel Mare” Găești. 
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Art. 14  Se emite avizul pentru proiectul de investiții ”Modernizare școală în satul Gura 

Bărbulețului, comuna Bărbulețu, județul Dâmbovița”. 

 

Art. 15  Se emite avizul pentru proiectul de investiții ”Modernizare școală în satul Bărbulețu, 

comuna Bărbulețu, județul Dâmbovița”. 

 

Art. 16  Se emite acordul pentru proiectului de investiții ”Construire Grădinița cu program normal 

în satul Voia, comuna Crângurile, județul Dâmbovița”. 

 

Art. 17 Se soluţionează alte solicitări din teritoriu, detaliate în procesul-verbal al şedinţei, pentru 

care secretarul consiliului de administraţie comunică, în scris, răspunsurile. 

 

 

             Preşedinte CA,                                                                                            

     Inspector şcolar general,                                                                             Consilier juridic,  

          Prof. SORIN ION                                                                        Jr. TUDOR DUMITRESU 

 

 

 
Întocmit,  

Secretar CA, prof. CĂTĂLINA HOMEGHIU 


