
Page 1 of 2 

 

 
                 

                                          
 

 

Hotărârea nr. 17/22.05.2017 

 
În conformitate cu prevederile: 

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

- Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2017-2018, aprobate prin OMENCȘ nr. 5739/14.11.2016, 

- Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 3844/2016, 

-  Metodologiei de organizare a Programului ”Școală după școală”, aprobate prin OMECTS nr. 

5349/2011, 

- 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 de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016, 

- Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin OMECTS 

nr. 5530/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

          în temeiul Art. 7 din 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 22.05.2017, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se validează listele centralizate de Comisia județeană de Evaluare Națională cuprinzând 

propunerile primite de la unitățile de învățământ pentru componența comisiilor din unitățile de 

învățământ centre de examen și din centrele zonale de evaluare,  în vederea stabilirii comisiilor 

pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a în anul școlar 2-16-2017,  conform prevederilor 

OMENCȘ nr. 5071/2016. 

 

Art. 2 Se aprobă suplimentarea cu un loc la clasa pregătitoare A, Școala Gimnazială ”Vasile 

Cârlova” din Târgoviște, în vederea aprobării unui transfer, ca urmare a schimbării de domiciliu.  

 

Art. 3 Se aprobă modificarea planului de școlarizare la Școala Gimnazială Ciocănești, prin 

suplimentarea cu un loc la clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2017-2018. 

 

Art. 4 Se aprobă Programul „Școală după școală” depus de unitatea de învățământ Școala 

Gimnazială „Șerban Cioculescu” Găești, pentru anul școlar 2017-2018.  

 

Art. 5 Se aprobă eliberarea, de către unitatea de învățământ Colegiul Național „Ion Luca 

Caragiale” Moreni, a duplicatului diplomei de bacalaureat pe numele Băleanu D. Maria, în baza 

dosarului depus la inspectoratul școlar, conform prevederilor Regulamentului privind regimul 

actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin OMENCȘ nr. 3844/2016. 
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Art. 6 Se aprobă schimbarea destinației imobilului Grădinița Ochiuri, în baza documentației 

transmise de Primăria Gura Ocniței, conform prevederilor art. 9 din 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 

necesare acordării acestuia. 

 

Art. 7 Se aprobă depunerea, de către Primăria Municipiului Târgoviște, a cererilor de finanțare  

pentru implementarea, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 3, 

a următoarelor proiecte, în vederea obținerii avizului MEN: 

- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea 

Grădiniței cu program prelungit nr. 13 din Târgoviște, județul Dâmbovița;  

- Eficientizarea energetică  prin reabilitatea și consolidarea Liceului Tehnologic ”Nicolae 

Mihăescu” Târgoviște; 

- Eficientizarea energetică  prin reabilitatea și consolidarea Liceului Tehnologic ”Constantin 

Brâncoveanu” Târgoviște; 

- Eficientizarea energetică  prin reabilitatea și consolidareaclădirilor publice din Municipiul 

Târgoviște – Grădinița cu program prelungit nr. 15 Târgoviște, județul Dâmbovița. 

 

Art. 8 Se aprobă amânarea gradului didactic II, de la sesiunea 2015-2017 la sesiunea 2016-2018 

pentru: Dorobanțu M. Ana Maria de la Școala Gimnazială Nr. 3 Moreni și Andronache A. 

Ruxanda de la Școala Gimnazială Ciocănești în conformitate cu prevederile 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. 

 

Art. 9 Se aprobă amânarea gradului didactic II, de la sesiunea 2016-2018 la sesiunea 2017-2019 

pentru: Angelescu (Alexe) G. Adriana-Alina de la Liceul Teoretic ”I.C. Vissarion” Titu și Achim 

(Cerchez) S. Mihaela Nicoleta de la Liceul Tehnologic ”Goga Ionescu” Titu, în conformitate cu 

prevederile 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. 

 

Art. 10 Se aprobă amânarea gradului didactic I, de la seria 2015-2018 la seria 2016-2019 pentru 

Radu (Țigănilă) I. Ioana Andreea de la Școala Gimnazială ”Prof. Paul Bănică” Târgoviște , în 

conformitate cu prevederile 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. 

  

Art. 11 Se soluţionează solicitările din teritoriu, detaliate în procesul-verbal al şedinţei şi pentru 

care secretarul consiliului de administraţie va comunica, în scris, răspunsurile. 

 

 

             Preşedinte CA,                                                                                            

     Inspector şcolar general,                                                                             Consilier juridic,  

          Prof. SORIN ION                                                                        Jr. TUDOR DUMITRESCU 

 
 

 

 

 

Întocmit, Secretar CA, prof. CĂTĂLINA HOMEGHIU 


