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Hotărârea nr. 37/28.11.2017
În conformitate cu prevederile:
- Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Notei MEN privind evaluarea și selecția Resurselor educaționale deschise (RED) și ale
Procedurii operaționale nr. 113/15.11.2017 a ISJ Dâmbovița, privind evaluarea și selecția
Resurselor educaționale deschise,
- 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,
- Metodologiei privind managementul Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din
România (SIIIR) pentru activitățile din învățământul preuniversitar, anexă la OMEN nr.
4371/2017,
- Regulamentului-cadru 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 28.11.2017, hotărăşte:
Art. 1 Se validează Lista Resurselor educaționale deschise aprobate/respinse în sesiunea de
evaluare noiembrie 2017, care se comunică prin afișare pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean
Dâmbovița.
Art. 2 Se aprobă înscrierea la gradul didactic I, seria 2017-2020, pentru cele 142 de cadrele
didactice care au depus cerere de înscriere și dosarul cuprinzând documentele prevăzute de
Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată
prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011, cu modificările
şi completările ulterioare. Lista cadrelor didactice pentru care se aprobă înscrierea la gradul
didactic I, seria 2017-2020, se comunică prin afișare pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean
Dâmbovița.
Art. 3 Se validează Planul Local de Acțiune (PLAI) Dâmbovița, pentru perioada 2017-2025, care
se afișează pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.
Art. 4 Se validează Raportul privind încadrarea personalului didactic în unitățile de învățământ
din județul Dâmbovița, în anul școlar 2017-2018, elaborat la nivelul Domeniului Management –
Managementul resurselor umane.
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Art. 5 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 Național ”Vladimir Streinu”
Găești, Colegiul Național ”Nicolae Titulescu” Pucioasa, Liceul Tehnologic ”Iordache Golescu”
Găești și Liceul Teoretic ”Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște.
Art. 6 Se aprobă proiectul de buget al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, pentru anul
financiar 2018.
Art. 7 Se aprobă modificarea și completarea Planului anual de inspecții și control al
Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița și a Graficului unic al activităților de monitorizare,
îndrumare și control al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, semestrul I, an școlar 20172018, prin adăugarea, în perioadele 11-15 decembrie 2017 și 29 ianuarie – 2 februarie 2018, a
inspecțiilor tematice vizând respectarea prevederilor OMEN nr. 4371/2017 și corectitudinea
datelor introduse de unitățile de învățământ din județul Dâmbovița.
Art. 8 Se emite avizul de amplasament pentru realizarea obiectivelor Amenajare loc de joacă și
Construire teren de sport la Școala Gimnazială Bâldana Tărtășești, comuna Tărtășești, județul
Dâmbovița, în baza documentației depuse la inspectoratul școlar de UAT Tărtășești.
Art. 9 Se aprobă Procedura operațională privind monitorizarea programelor de educație remedială
– ediție revizuită.
Art. 10 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,
Prof. SORIN ION

Consilier juridic,
Jr. TUDOR DUMITRESCU

Întocmit,
Secretar CA, prof. CĂTĂLINA HOMEGHIU
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