
Page 1 of 2 

 

 
                 

                                          
 

 

 

Hotărârea nr. 19/13.06.2017 

 

 
În conformitate cu prevederile: 

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

- Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct din unitățile de invățământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul 

MEN Nr.3969/2017, 

- Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, 

aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, tineretului şi sportului nr. 4801/31.08.2010, 

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

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

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

preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, anexă la ordinul ministrului educației și cercetării 

științifice nr. 5559/27.10.2015, 

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

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

- Regulamentului de organizare şi desfăşurare  a examenului de promovare a personalului 

contractual, anexă la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5138/2014, 

- 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, 

- Procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a 

instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, aprobate prin OMENCȘ 5819/2016, 

- 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 13.06.2017, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aprobă lista funcțiilor de director și de director adjunct vacante din unitățile de 

învățământ din județul Dâmbovița pentru care se organizează concurs, conform Ordinului MEN 

Nr.3969/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de invățământ 

preuniversitar (Conform Anexei, care va fi publicată în presa locală și pe site-ul ISJ). 
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Art. 2 Se aprobă componența Comisiei de organizare și desfășurare a probelor de concurs, conform art. 

17 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct din unitățile de invățământ preuniversitar. Inspectorul școlar general 

emite decizia de constituire a comisiei. 

  

Art. 3 Se aprobă componența comisiei de verificare a dosarelor de inscriere la concursul de 

ocupare a functiilor de director si de director adjunct din unitatile de invatamant de stat, conform 

art. 10 alin. (1) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea 

funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de invățământ preuniversitar. Inspectorul 

școlar general emite decizia de constituire a comisiei. 

 

Art. 4 Se validează listele finale 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,  în vederea stabilirii comisiilor pentru Evaluarea 

Națională la clasa a VIII-a în anul școlar 2016-2017,  conform prevederilor OMENCȘ nr. 

5071/2016. 

 

Art. 5 Se aprobă eliberarea duplicatelor actelor de studii de către unitățile de învățământ care au 

depus dosarele 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, după cum urmează: Liceul Tehnologic 

”Nicolae Mihăescu” Târgoviște și Liceul Teoretic ”Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște. 

 

Art. 6 Se emite acordul pentru schimbarea, pe perioadă nedeterminată, a destinației terenului în 

suprafață de 4.757 mp, situat în vecinătatea terenului pe care este amplasată construcția cu 

destinația de școală, sat Viforâta, comuna Aninoasa, județul Dâmbovița, la solicitarea Primăriei 

Comunei Aninoasei, în conformitate cu Procedura de elaborare a avizului conform pentru 

schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de 

stat, aprobate prin OMENCȘ 5819/2016. 

 

Art. 7 Se acordă avizul pentru numirea prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţia de 

director la ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI BASARAB” TÂRGOVIȘTE,  a doamnei BADEA 

V. CLARA ADRIANA, începând cu data de 21.06.2017 până la organizarea concursului de 

ocupare a funcției de director/director adjunct în unitățile din învățământul preuniversitar de stat, 

dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar 2016-2017 

 

Art. 8 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 


