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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 

                                                                                                
       Nr. 1224 /08.02.2017                                                                                     Aprobat în  

                                                                                                                   Consiliul de administrație                                                                                

                                                                                                                             din 08.02.2017 

 

                                                                                                       Preşedinte al Consiliului de administrație, 

                                                                                                                  Inspector şcolar general,  

                                                                                           Prof. Sorin ION 

 

GRAFICUL ŞI TEMATICA ŞEDINŢELOR 

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE  

AL INSPECTORATULUI  ŞCOLAR JUDEŢEAN DĂMBOVIŢA 

Semestrul al II-lea - An şcolar 2016-2017 

 

Nr. 

crt. 

Termen Tematica  Acţiuni/măsuri Responsabili  

1. Februarie 

2017 
 Aprobarea graficului şi a 

tematicii consiliului de 

administraţie pentru 

semestrul al II-lea al anului 

şcolar 2016-2017 

- propunerea tematicii 

consiliului de administrație, în 

funcţie de atribuţiile 

reglementate prin Regulamentul-

cadru şi Regulamentul propriu 

de organizare și funcționare 

Inspectorul 

şcolar general 

Inspectorul 

şcolar general 

adjunct 

2. 13 

Februarie 

2017 

 Soluționarea contestațiilor 

CNEME 

- analiza și soluționarea 

contestațiilor înregistrate în 

urma afișării rezultatelor la 

concursul pentru selectarea 

cadrelor didactice în CNEME, 

seria a 11-a, 2017 

Inspectorul 

şcolar general 

Membrii 

consiliului de 

administraţie  

3. 7 – 17 

Februarie 

2017 

 Prezentarea, de către 

comisia județeană de 

mobilitate, a proiectelor de 

încadrare la nivelul 

unităților de învățământ și 

a listei de posturi 

didactice/catedre 

vacante/rezervate la nivelul 

judeţului 

- analiza, corectarea și avizarea 

proiectului de încadrare și a 

ofertei de posturi 

didactice/catedre 

vacante/rezervate , pentru anul 

școlar 2017-2018 

Membrii 

consiliului de 

administraţie 

Comisia de 

mobilitate 

4. 22 – 28 

Februarie 

2017 

 Aprobarea numărul de 

locuri repartizate pe posturi 

şi discipline pentru 

acordarea gradaţiei de 

merit – sesiunea 2017 

- în conformitate cu prevederile 

Art. 7 alin. (8) din Metodologia 

privind acordarea gradaţiei de 

merit, anexă la OMENCŞ nr. 

6161/2016 

Membrii 

consiliului de 

administraţie 
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5. Februarie 

2017 
 Validarea Raportului 

privind Diagnoza mediului 

educațional județean 

(Starea învățământului) 

pentru  Semestrul I, anul 

şcolar 2016-2017  

 Aprobarea graficului unic 

de inspecții la nivelul 

inspectoratului școlar 

pentru semestrul al II-lea, 

an școlar 2016-2017 

-  prezentarea Raportului (puncte 

tari, puncte slabe, propuneri de 

ameliorare) 

 

 

 

 

-stabilirea 

obiectivelor/acțiunilor, a 

unităților școlare și a termenelor 

Comisia 

județeană 

pentru 

elaborarea 

rapoartelor 

 Inspectorul 

școlar general 

adjunct 

Consiliul de 

administrație 

6. 13 Martie 

2017 
 Derularea etapelor privind 

mobilitatea personalului 

didactic  

(conform Calendarului , anexă 

la OMENCŞ  nr. 5739/2016) 

- soluţionarea contestaţiilor 

înregistrate la  inspectoratul 

şcolar de către cadrele didactice 

aflate în restrângere de 

activitate, în urma punctajului 

acordat 

Comisia 

judeţeană de 

mobilitate 

Membrii 

consiliului de 

administraţie 

7. 24 martie 

2017 
 Derularea etapelor privind 

mobilitatea personalului 

didactic  

 (conform Calendarului , anexă   

 la OMENCŞ  nr. 5739/2016) 

- soluţionarea contestaţiilor 

înregistrate de cadrele didactice 

în urma rezolvării restrângerii de 

activitate în şedinţă de 

repartizare 

Comisia 

judeţeană de 

mobilitate 

Membrii 

consiliului de 

administraţie 

8. Aprilie  

2017 
 Analiza rezultatelor la 

Simularea Evaluării 

Naţionale pentru elevii 

clasei a VIII-a şi a 

examenului de bacalaureat 

naţional, în anul şcolar 

2016-2017 

- analiza rezultatelor simulărilor 

naţionale la nivel judeţean; 

- stabilirea planului de acţiune la 

nivel județean, care cuprinde 

măsuri de monitorizare, control 

şi remediere; transmiterea 

acestuia la MEN 

Comisia 

judeţeană de 

Evaluare 

Naţională 

Comisia 

judeţeană de 

bacalaureat 

9. Aprilie  

2017 
 Organizarea etapelor 

judeţene/naţionale ale 

olimpiadelor  şcolare 

- prezentarea stadiului pregătirii 

Olimpiadei naţionale chimie – 

Târgovişte, 2017 

Inspectorul 

şcolar pentru 

Chimie 

10. 6 Aprilie 

2017 
 Derularea etapelor privind 

mobilitatea personalului 

didactic  

(conform Calendarului , anexă 

la OMENCŞ  nr. 5739/2016) 

- soluţionarea contestaţiilor 

înregistrate la inspectoratul 

şcolar, în urma afişării 

punctajelor la etapa de 

pretransfer consimţit, la cerere, 

între unităţile de învăţământ 

Comisia 

judeţeană de 

mobilitate 

Membrii 

consiliului de 

administraţie 

11. Aprilie 

2017 
 Prezentarea execuției 

bugetare pentru trimestrul I 

2017 

-prezentarea, de către inspectorul 

școlar general, a execuției 

bugetare  la nivelul  

inspectoratului școlar/ sistemului 

de învățământ din județ, pentru 

trimestrul I al anului 2017, în 

urma verificării acesteia 

Inspectorul 

școlar general 

 

Contabilul 

șef 
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12. 28 aprilie 

2017 

 Derularea etapelor privind 

mobilitatea personalului 

didactic  

(conform Calendarului , anexă 

la OMENCŞ  nr. 5739/2016) 

- soluţionarea  

contestaţiilor privind 

acordurile/acordurile de 

principiu emise de unităţile de 

învăţământ, depuse de către 

personalul didactic titular care 

solicită pretransfer consimţit 

între unităţile de învăţământ, la 

comisia de mobilitate a 

personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar 

constituită la nivelul 

inspectoratului şcolar  

Comisia 

judeţeană de 

mobilitate 

 

Membrii 

consiliului de 

administraţie  

 

13. 10 mai 2017  Derularea etapelor privind 

mobilitatea personalului 

didactic  

(conform Calendarului , anexă 

la OMENCŞ  nr. 5739/2016) 

-validarea listelor finale 

cuprinzând personalul didactic 

titular pensionat care a avut 

calitatea de titular în 

învăţământul preuniversitar, care 

nu a depăşit cu 3 ani vârsta de 

pensionare raportată la data de 1 

septembrie 2017 şi care a 

solicitat reîncadrarea în funcţia 

de personal didactic 

 

14. 11 mai 2017  Derularea etapelor privind 

mobilitatea personalului 

didactic  

(conform Calendarului , anexă 

la OMENCŞ  nr. 5739/2016) 

- soluţionarea contestaţiilor 

depuse în urma repartizării, în 

şedinţă publică organizată de 

inspectoratul şcolar, pe perioadă 

nedeterminată, a cadrelor 

didactice calificate angajate cu 

contract individual de muncă pe 

perioadă determinată, în baza 

prevederilor art. 253 din Legea 

nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- soluționarea cotestațiilor 

depuse în urma validării listelor 

finale cuprinzând personalul 

didactic titular pensionat care a 

avut calitatea de titular în 

învăţământul preuniversitar, care 

nu a depăşit cu 3 ani vârsta de 

pensionare raportată la data de 1 

septembrie 2017 şi care a 

solicitat reîncadrarea în funcţie 

Comisia 

judeţeană de 

mobilitate 

 

Membrii 

consiliului de 

administraţie  

 

 

 

15. 18-19 mai 

2017 

 Prezentarea, de către 

preşedintele comisiei de 

evaluare, a rezultatelor 

evaluării dosarelor 

- aprobarea listei cuprinzând 

punctajele acordate în urma 

evaluării 

Preşedintele 

comisiei de 

evaluare 

Membrii 
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candidaţilor participanţi la 

concursul de acordare a 

gradaţiilor de merit 

consiliului de 

administraţie  

16. 26 mai 2017  Rezultatele finale ale 

concursului pentru 

acordarea gradaţiilor de 

merit 2017 

- validarea rezultatelor finale ale 

concursului şi afişarea rezultatelor 

la inspectoratul şcolar  

 

Preşedintele 

comisiei de 

evaluare 

Membrii CA  

17. Iunie 2017  Derularea etapelor privind 

mobilitatea personalului 

didactic  

(conform Calendarului , anexă 

la OMENCŞ  nr. 5739/2016) 

- derularea etapelor privind 

ocuparea prin concurs a 

posturilor didactice /catedrelor 

declarate vacante/rezervate 

(organizarea şi desfăşurarea 

probelor practice şi a inspecţiilor 

speciale la clasă) – 30 mai – 30 

iunie 2017 

 

-soluționarea contestațiilor 

înregistrate în urma afișării 

punctajelor pentru detașarea la 

cerere - 8 iunie 2017 

Comisia 

judeţeană de 

mobilitate 

 

 

 

 

 

Membrii 

consiliului de 

administrație 

18. Iunie 2017  Concluzii privind 

organizarea şi 

desfăşurarea evaluărilor 

naţionale pentru clasele 

II, IV şi VI 

-prezentarea modului de 

desfăşurare a evaluărilor 

naţionale pentru clasele a II-a, a 

IV-a, a VI-a 

Comisia 

judeţeană  

19. Iunie 2017  Organizarea şi desfăşurarea 

examenelor naţionale 

(Evaluare Naţională, 

Bacalaureat, concursul 

naţional pentru ocuparea 

posturilor ) 

 Analiza rezultatelor 

obținute la examenul 

național de definitivare în 

învățământ 2017 

- informare cu privire la 

activitatea de organizare a 

examenelor naţionale 

 

 

-prezentarea rezultatelor obținute 

la examenul național de 

definitivare în învățământ 2017 

Membrii 

comisiilor 

judeţene 

 

 

Inspector 

școlar DRU 

20. Iunie 2017  Concluzii cu privire la 

inspecţiile generale și 

temaatice desfăşurate în 

semestrul al II-lea al anului 

şcolar 2016-2017 

- informare cu privire la 

aspectele pozitive şi punctele 

slabe constatate în timpul 

inspecţiilor generale;  

- modul de realizare, de către 

unităţile şcolare, a obiectivelor 

stabilite prin planurile de măsuri 

adoptate 

 

Inspectorii 

şcolari pentru 

Management 

instituţional 

 

21. 

 

Iulie 2017 

 Prezentarea execuției 

bugetare pentru trimestrul 

al II-lea 2017 

-prezentarea, de către inspectorul 

școlar general, a execuției 

bugetare  la nivelul  

inspectoratului școlar/ sistemului 

Inspectorul 

școlar general 

 

Contabilul 
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de învățământ din județ, pentru 

trimestrul al II-lea al anului 

2017, în urma verificării acesteia 

șef 

22. Iunie-iulie 

2017 

 Desfăşurarea examenelor 

naţionale  

- luarea măsurilor pentru 

organizarea şi desfăşurarea, în 

bune condiţii, a examenlor 

naţionale evaluare națională, 

(bacalaureat, concurs pentru 

ocuparea posturilor) 

Membrii 

comisiilor 

judeţene 

Conducerea 

ISJ 

23. 21 – 23 

August 

2017 

 Derularea etapelor privind 

mobilitatea personalului 

didactic  

(conform Calendarului , anexă 

la OMENCŞ  nr. 5739/2016) 

- detaşarea în interesul 

învăţământului 

- completarea normelor didactice 

- organizarea la nivelul judeţului 

a testării pentru ocuparea 

posturilor didactice/catedrelor 

rămase vacante/rezervate  

Comisia 

judeţeană de 

mobilitate 

Membrii 

consiliului de 

administraţie 

 
 
 
       Preşedinte al Consiliului de Administraţie, 

                  Inspector şcolar general, 

                     Prof. Sorin  ION                                                  

 

                                                                                                                        Întocmit, 

                                                                                                     Secretar Consiliul de Administraţie,                                              

                                                                                                                   Inspector şcolar,  

                                                                                                         Prof. Cătălina HOMEGHIU 


