
               

 
 

 

 

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița 

Calea Domnească,  nr. 127, Târgoviște, Dâmbovița 

Telefon: 0245/211891;  Fax: 0245/613723; 

E-mail:  isjdb@isj-db.ro; Web: www.isj-db.ro 

 

 

Hotărârea nr. 49/16.08.2022 

 
În conformitate cu prevederile: 

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

 Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 

5530/05.10.2011, cu modificările și completările ulterioare, 

 Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul M.E.N.C.S. nr. 3969/30.05.2017, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul M.E. nr. 4597/06.08.2021, 

 Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din 

inspectoratele școlare, aprobate prin Ordinul M.E.C. nr. 3993/02.04.2020, 

 Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

O.M.E.C. nr. 5447/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare, 

       În temeiul Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar, aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5530/05.10.2011, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, 
întrunit în ședința din data de 16.08.2022, hotărăşte: 

 

 

Art. 1  Se aprobă numirea, prin detașare în interesul învățământului, pe posturile vacante aferente funcțiilor de inspector școlar, începând 

cu 01.09.2022, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2022-2023, în baza avizului Ministerului 

Educației nr. 3958/DGMRURS/16.08.2022, pentru: 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele cadrului 

didactic propus a ocupa funcția de 

inspector școlar prin detașare 

Funcția pe care o va ocupa in ISJ prin 

detasare 

Norma 

(1/0,5) 

1 MIHAI SIMONA MARIA  Inspector pentru monitorizarea programelor 

privind accesul la educație 

1 

2 CONSTANTINESCU STELUȚA Inspector școlar pentru educație timpurie 1 

3 MORARU CORINA Inspector școlar pentru educație timpurie 1 

4 MIHĂESCU MIRELA  Inspector școlar pentru învăţământ primar 1 

5 IUGA ANCA Inspector școlar pentru limba şi literatura 

română 

1 

6 CONSTANTIN  ANDA ELENA  Inspector școlar pentru limbi moderne 1 

7 PĂTRUȚĂ NICOLAE Inspector școlar pentru matematică 1 

 






