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Hotărârea nr. 30/29.09.2017 

 
În conformitate cu prevederile: 

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

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

prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016, 

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

5349/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

- 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 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 29.09.2017, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aprobă componența nominală a consiliilor consultative pe discipline, pentru anul școlar 

2017-2018. 

Art. 2 Se aprobă planurile manageriale pentru anul școlar 217-2018 pe domenii/posturi/ 

specialități, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.  

Art. 3 Se aprobă suplimentarea, în anul școlar 2017-2018, a numărului de locuri/formațiune de 

studiu pentru următoarele unitățile de învățământ:  

 

Unitatea de învățământ Nr. locuri aprobate  
LICEUL TEHNOLOGIC NUCET 3 locuri cls. a IX-a A profil sportiv, 6 locuri cls. a 

IX-a B seral, 1 loc cls. a XI-a C seral; 5 locuri cls. a 

XII-a B seral 3 locuri cls. a XII-a C seral, 2 locuri 

cls. a XIII-a A seral, 1 loc cls. a XIII-a B seral și 1 

loc anul I A postliceal  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEȘTI 1 loc la clasa pregătitoare 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BILCIUREȘTI 2 locuri la GPN Bilciurești 

 

Art. 4 Se aprobă funcționarea, în anul școlar 2017-2018,  a clasei I de la Școala Gimnazială 

Tărtășești 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 

unității de învățământ. 
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Art. 5 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 
LICEUL TEHNOLOGIC COJASCA – clasele pregătitoare 

LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE – Clasa a IX-a profesională 

LICEUL TEHNOLOGIC ”IORDACHE GOLESCU” GĂEȘTI – clasele a IX-a B, a IX-a D, a IX-a E, a 

IX-a profesională, a X-a A și a XI-a A 

 

Art. 6 Se aprobă reorganizarea formațiunilor de studiu la Școala Primară Tețcoiu Mătăsaru și 

funcționarea, în anul școlar 2017-2018, după cum urmează: clasa pregătitoare și clasa I în regim 

simultan, clasa a II-a de sine stătătoare, clasele a III-a și a IV-a în regim simultan. 

 

Art. 7 Se emite avizul pentru organizarea programului ”Școală după școală”, în anul școlar 2017-

2018, de către următoarele unități de învățământ: Școala Gimnazială Gura Bărbulețului, Colegiul 

Național ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște și Colegiul Național ”Nicolae Titulescu” Pucioasa. 

 

Art. 8 Se aprobă amânarea susținerii gradului didactic I, de la seria 2015-2018 la seria 2016-2019, 

doamnei Micu M. Ioana, profesor pentru învățământ preșcolar la Grădinița cu program prelungit 

nr. 13 Târgoviște și doamnei Niță M. Mariana (căs. Soare), consilier CJRAE,  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. 

 

Art. 9 Se aprobă amânarea susținerii gradului didactic II, de la sesiunea 2015-2017 la sesiunea 

2016-2018, doamnei Anton C. Florina (căs. Vasile), profesor pentru învățământ primar și 

preșcolar la Școala Gimnazială Ciocănești,  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. 

 

Art. 10  Se emite avizul pentru proiectul ”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala 

Gimnazială Buciumeni, comuna Buciumeni, județul Dâmbovița”, în vederea depunerii 

documentației la Ministerului Educației Naționale. 

 

Art. 11 Se soluţionează alte solicitări din teritoriu, detaliate în procesul-verbal al şedinţei, 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 


