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Hotărârea nr. 23/25.07.2017
În conformitate cu prevederile:
- Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice
pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, Anexă la Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5549/06.10.2011, cu modificările şi
completările ulterioare,
- Ordinului ministrului educaţiei naționale nr. 4330/03.07.2017 privind aprobarea Calendarului
desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de
experţi în management educaţional, seria a 12-a,
- 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 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,
- Ordinului ministrului educației naționale nr. 3914/18.05.2017 referitor la aprobarea Reperelor
metodologice privind proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IXa și a X-a ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică și învățământul profesional,
- 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 25.07.2017, hotărăşte:
Art. 1 Se validează rezultatele concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea
corpului național de experți în management educațional, seria a 12-a 2017, conform Metodologiei
privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru
constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, Anexă la Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5549/06.10.2011, cu modificările şi
completările ulterioare și Ordinului MEN nr. 4330/03.07.2017 privind aprobarea Calendarului
desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de
experţi în management educaţional, seria a 12-a. Lista cuprinzând rezultatele validate constituie
Anexă la prezenta hotărâre și se comunică prin publicare pe site-ul ISJ Dâmbovița.
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Art. 2 Se aprobă validarea formularelor de aplicație pentru Proiectul privind învățământul
secundar (ROSE) – Schema de granturi pentru licee, runda a 2-a, pentru următoarele unități de
învățământ:
- Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul” Vișina;
- Liceul Teoretic ”Ion Ghica” Răcari;
- Liceul Tehnologic ”Dr. C. Angelescu” Găești;
- Liceul Tehnologic ”Spiru Haret” Târgoviște;
- Liceul Tehnologic Tărtășești;
- Liceul Tehnologic ”Aurel Rainu” Fieni;
- Liceul Tehnologic Voinești;
- Liceul Teoretic ”Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște;
- Liceul Tehnologic ”Iordache Golescu” Găești;
- Liceul Teoretic ”Petru Cercel” Târgoviște;
- Liceul Tehnologic ”Goga Ionescu” Titu;
- Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncoveanu” Târgoviște.
Art. 3 Se aprobă proiectul Primăriei Comunei Pietroșița pentru obiectivul de investiție
”Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță în satul Dealu Frumos, comuna Pietroșița, județul
Dâmbovița”.
Art. 4 Se aprobă transformarea posturilor în vederea promovării personalului contractual,
conform prevederilor OMEN nr. 5138/2014, pentru următoarele unități de învățământ:
- Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște: două posturi de îngrijitor II în
îngrijitor I și un post de muncitor V în muncitor IV;
- Colegiul Național ”Nicolae Titulescu” Pucioasa: un post informatician gradul II S în
informatician gradul I S; un post laborant gradul I S în laborant gradul I A – S; trei posturi
muncitor II G în muncitor I G;
- Școala Gimnazială ”Vasile Cârlova” Târgoviște: un post bibliotecar II S în bibliotecar I S
și un post de muncitor II G în muncitor I G.
Art. 5 Se aprobă suplimentarea numărului de locuri/formațiune de studiu pentru anul școlar 20172018 și funcționarea peste efectivul maxim, prin exceptarea de la prevederile art. 63 alin. (1), în
baza art. 63 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, pentru următoarele unități de învățământ:
- Școala Gimnazială ”Vasile Cârlova” Târgoviște – un loc la clasa pregătitoare;
- Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște – două locuri la clasa a X-a profil
umanist, specializarea filologie bilingv engleză;
- Liceul Teoretic ”Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște – un loc la clasa a XII-a, profil
umanist, specializarea științe sociale și două locuri la clasa a X-a, profil umanist,
specializarea științe sociale;
- Liceul Tehnologic ”Aurel Rainu” Fieni – două locuri la profil umanist, specializarea
filologie;
- Grădinița cu Program Prelungit Nr. 15 Târgoviște – cinci locuri la grupa mică Step by step
și cinci locuri la grupa mică tradițional;
- Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Târgoviște – zece locuri (șapte locuri la grupa mică,
două locuri la grupa mijlocie și un loc la grupa mare);
- Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Moreni – două locuri la grupa mare;
- Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Târgoviște – zece locuri la grupa mica, Step by step
și două locuri la grupa mijlocie tradițional.
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Art. 6 Se aprobă funcționarea, în anul școlar 2017-2018, a clasei a IX-a filieră vocațională, profil
teologic de la Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgoviște, sub efectivul
mimin, prin exceptarea de la prevederile art. 63 alin. (1), în baza art. 63 alin. (3) din Legea
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 7 Se aprobă amânarea gradului didactic I, de la seria 2015-2018 la seria 2016-2019, doamnei
Anghel M. Luminița Mihaela, cadru didactic titular pe catedra de limba engleză la Școala
Gimnazială Șelaru și de la seria 2016-2019 la seria 2017-2020, doamnei Dumitru D. Marijana
cadru didactic titular la Grădinița cu program normal Nr. 16 Târgoviște, în baza prevederilor
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. 8 Se aprobă curriculum în dezvoltare locală (CDL) realizat de unitățile școlare cu învățământ
profesional și tehnic.
Art. 9 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,
Prof. SORIN ION

Consilier juridic,
Jr. TUDOR DUMITRESCU

Întocmit,
Secretar CA, prof. CĂTĂLINA HOMEGHIU
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