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Hotărârea nr. 4/19.01.2018
În conformitate cu prevederile:
- Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de
stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular,
precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ
preuniversitar în anul școlar 2018-2019, anexă la OMEN nr. 5472/2017,
- OUG 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte
normative și prorogarea unor termene,
- Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/2016, 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,
- OMENCȘ nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru
schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de
stat, precum și condițiile necesarre acordării acestuia,
- 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, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa,
întrunit în ședința din data de 19.01.2018, hotărăşte:
Art. 1 Se aprobă revizuirea proiectul planului de școlarizare aprobat prin hotărârea consiliului de
administrație din 16.01.2018, modificările fiind operate în SIIIR.
Art. 2 Se aprobă eliberarea duplicatului diplomei de bacalaureat pe numele Androne-Mihăescu
Cristina-Steliana, absolventă a Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște, în baza
prevederilor Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare
gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 3844/2016.
Art. 3 Se aprobă emiterea acordului Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița pentru
oportunitatea investiției prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 ”Desființare
parțială, extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Grigore Rădulescu din
comuna Bezdead, județul Dâmbovița”, la solicitarea Primăriei Comunei Bezdead.
Art. 4 Se aprobă Procedura operațională nr. 130/19.01.2018 privind echivalarea titlului științific
de doctor cu gradul didactic I.
Art. 5 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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