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Hotărârea nr. 34/03.11.2017
În conformitate cu prevederile:
- Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 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,
- Metodologiei-cadru privind școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în
spitale, aprobate prin OMENCȘ nr. 5086/2016,
- 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 MEN nr. 4511/03.08.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea sigiliilor și a timbrului sec cu stema
României de către inspectoratele scolare, casele corpului didactic și unitățile de învățământ
preuniversitar de stat și particular acreditate/autorizate,
- Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat
prin OMENCȘ nr. 5079/2016,
- Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin OMECTS
nr. 5530/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- în temeiul 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 03.11.2017, hotărăşte:
Art. 1 Se validează Raportul elaborat și prezentat de inspectorul școlar general privind evaluarea
activității desfășurate în anul școlar 2016-2017 de comisiile constituite la nivelul Inspectoratului
Școlar Județean Dâmbovița.
Art. 2 Se aprobă eliberarea duplicatelor actelor de studii, 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, de unitățile de învățământ: Colegiul Național ”Vladimir Streinu”
Găești, Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale” Moreni, Liceul ”Voievodul Mircea” Târgoviște și
Școala Postliceală Sanitară ”Christiana” Târgoviște.
Art. 3 Se respinge cererea Liceului ”Voievodul Mircea” Târgoviște de eliberare a diplomei de
bacalaureat pentru absolventul Nițului Gabriel, întrucât în documentele anexate nu este corectă
denumirea unității emitente.
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Art. 4 Se aprobă amânarea susținerii gradului didactic I, de la seria 2015-2018 la seria 2016-2019,
doamnei Baicu Ș. Raluca Ștefania (căs. Florea), profesor pentru învățământ primar la Școala
Gimnazială Ghinești Sălcioara și doamnei Sima G. Elena Cătălina (căs. Vătău), profesor la Școala
Gimnazială Crevedia, 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. 5 Se aprobă transformarea, în statul de funcții al Liceului Tehnologic ”Nicolae Ciorănescu”
Târgoviște, a postului de laborant I studii medii, în laborant I studii superioare, în vederea
promovării persoanei angajate pe post, în conformitate cu prevederile Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual, anexă la
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5138/2014.
Art. 6 Se aprobă școlarizarea la domiciliu, în baza certificatului de orientare școlară și
profesională emis de Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Dâmbovița, pentru
unitatea de învățământ Școala Gimnazială ”Smaranda Gheorghiu” Târgoviște.
Art. 7 Se aprobă, la propunerea comisiei de casare a inspectoratului școlar, scoaterea din uz și
casarea sigiliilor, în vederea înaintării spre avizare de către Arhivele Naționale, conform
prevederilor Ordinului MEN nr. 4511/03.08.2017.
Art. 8 Se emite avizul pentru obiectivul Școala Gulia - Amenajare loc de joacă, comuna
Tărtășești, județul Dâmbovița.
Art. 9 Se soluţionează alte solicitări din teritoriu, detaliate în procesul-verbal al şedinţei, pentru
care secretarul consiliului de administraţie comunică, în scris, răspunsurile.

Preşedinte CA,
Inspector şcolar general,
Prof. SORIN ION

Consilier juridic,
Jr. TUDOR DUMITRESU

Întocmit,
Secretar CA, prof. CĂTĂLINA HOMEGHIU
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