Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dâmboviţa
Calea Domnească nr. 127, Târgovişte Dâmboviţa
Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;
E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro

Hotărârea nr. 27/08.09.2017
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, cu
modificările și completările ulterioare,
- OMENCȘ nr. 5777/2016 pentru aprobarea 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 pentru anul școlar 2017-2018;
- 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 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 08.09.2017, hotărăşte:
Art. 1 Se validează rezultatele obținute la concursul/testarea organizate la nivel județean pentru
ocuparea posturilor/catedrelor pentru anul școlar 2017-2018. Rezultatele finale se afișează pe site.
Art. 2 Se aprobă modificarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018, prin
suplimentarea numărului de formațiuni de studiu, după cum urmează:
Unitatea de învățământ
LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET”
TÂRGOVIȘTE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE”
TÂRGOVIȘTE

Formațiunea de studiu aprobată
o clasă Anul I învățământ postliceal,
calificarea asistent medical generalist
o clasă a V-a la Școla Gimanzială
Uliești
o clasă pregătitoare
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funcționarea de sine stătătoare a claselor
a V-a și a VI-a de la Școala Gimnazială
Cătunu Cornești

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNEȘTI

Art. 3 Se respinge modificarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018, prin
suplimentarea numărului de formațiuni pentru LICEUL TEHNOLOGIC NUCET (Clasa a IX-a seral
domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație).
Art. 4 Se aprobă modificarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018, prin
suplimentarea numărului de locuri/formațiune de studiu pentru următoarele unitățile de
învățământ:
Unitatea de învățământ
COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU”
PUCIOASA
COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN
CARABELLA” TÂRGOVIȘTE
LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PICTOR NICOLAE
GRIGORESCU” TITU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 MORENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂPȘUNA COBIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FINTA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA GHEORGHIU”
TÂRGOVIȘTE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICULEȘTI

Nr. locuri suplimentate
1 loc clasa a XII-a G; 2 locuri clasa a
XII-a D
1 loc clasa a XI-a F
2 locuri clasa pregătitoare Școala
Gimnazială Ghergani și 1 loc clasa
pregătitoare Școala Gimnazială Răcari
11 locuri GPP Nr. 2 Titu
2 locuri la clasa pregătitoare
3 locuri la GPN Căpșuna Cobia
1 loc la clasa pregătitoare Școala
Gimnazială Gheboaia
1 loc clasa pregătitoare Școala
Gimnazială ”Grigore Alexandrescu”
Târgoviște
1 loc la clasa pregătitoare

Art. 5 Se aprobă funcționarea, în anul școlar 2017-2018, sub efectivul mimim prevăzut pentru
formațiunile de studiu, 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, având în
vedere justificarea consiliului de administrație al Liceului Tehnologic Voinești (Clasa a XI-a C
învățământ profesional).
Art. 6 Se aprobă funcționarea, în anul școlar 2017-2018, 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, având în vedere justificarea consiliului de administrație
din următoarele unități de învățământ:
Unitatea de învățământ
COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE
COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘERBAN CIOCULESCU” GĂEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CORESI” TÂRGOVIȘTE
LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE
LICEUL TEHNOLOGIC VOINEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI
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Art. 7 Se acordă avizul pentru organizarea de clase cu dublu profil/specializare, în conformitate
cu prevederile art. 13 alin. (6)-(8) din ROFUIP, la Liceul Tehnologic Voinești și Liceul
Tehnologic Petrol Moreni.
Art. 8 Se aprobă eliberarea duplicatului diplomei de bacalaureat, în baza documentelor depuse 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, unitatea de învățământ Liceul Tehnologic ”Iordache Golescu”
Găești.
Art. 9 Se aprobă amânarea susținerii gradului didactic I, de la seria 2015-2018 la seria 2016-2019,
doamnei Nicolae D. Daniela (căs. Stan), profesor pe catedra de informatică la Liceul de Arte
”Bălașa Doamna” Târgoviște, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind formarea
continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, cu modificările şi completările
ulterioare (concediu creștere și îngrijire copil).
Art. 10 Se aprobă amânarea susținerii gradului didactic II, de la sesiunea 2016-2018 la sesiunea
2018-2020, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind formarea continuă a personalului
din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
şi sportului nr. 5.561/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru doamna Matei I.
Ileana (căs. Sanda), profesor învățământ preșcolar la Școala Gimnazială Nucet (concediu creștere
și îngrijire copil).
Art. 11 Se avizează proiectul depus de Primăria Comunei Ulmi pentru obiectivul de investiții
”Reabilitare, extindere modernizare și dotare școală, sat Viișoara, comuna Ulmi, județ
Dâmbovița”.
Art. 12 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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