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Hotărârea nr. 38/15.12.2017 

 
În conformitate cu prevederile: 

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

- 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 în anul școlar 2018-2019, anexă la OMEN nr. 5472/2017, 

- Notei MEN privind evaluarea și selecția Resurselor educaționale deschise (RED) și ale 

Procedurii operaționale nr. 113/15.11.2017 a ISJ Dâmbovița, privind evaluarea și selecția 

Resurselor educaționale deschise, 

- 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, 

- Metodologiei-cadru privind școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în 

spitale, aprobate prin OMENCȘ nr. 5086/2016,  

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

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

- Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne 

în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, Anexă la OMEN nr. 

4797/31.08.2017, 

- OMENCȘ nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru 

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

stat, precum și condițiile necesarre acordării acestuia, 

- Regulamentului-cadru 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 15.12.2017, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aprobă emiterea avizul conform privind organizarea, de către autoritățile administrației 

publice locale, a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din județul Dâmbovița 

pentru anul școlar 2018-2019, în conformitate cu prevederile art. 61 din Legea educației naționale 

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale OMEN nr. 5472/2017, pentru consiliile 

locale care au transmis inspectoratului școlar proiectul rețelei școlare, cu excepția Consiliului 

Local Moreni și Consiliului Local Vulcana-Băi, pentru care nu se emite aviz conform. Avizul 
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conform/refuzul de a emite avizul conform se comunică în scris autorităților administrației publice 

locale. Refuzul de emitere a avizului conform se motivează în scris. 

 

Art. 2 Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2018. 

 

Art. 3 Se validează Lista Resurselor educaționale deschise aprobate/respinse în sesiunea de 

evaluare decembrie 2017, care se comunică prin afișare pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean 

Dâmbovița.  

 

Art. 4 Se aprobă amânarea susținerii gradului didactic II, de la sesiunea 2016-2018 la sesiunea 

2017-2019, doamnei Jeculescu (Ifrim) I. Maria Mădălina, profesor pe catedra de matematică la 

Liceul Tehnologic Tărtășești, 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 amânarea susținerii gradului didactic I, de la seria 2017-2020 la seria 2018-2021, 

doamnei Duțu (Enache) G. Mădălina, profesor pentru învățământ primar la Grădinița cu program 

normal Nr. 15 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. 6 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 Economic ”Ion Ghica” 

Târgoviște (Țintea D. Mirela-Daniela), Liceul Tehnologic ”Spiru Haret” Târgoviște (Benu E. 

Eugenia) și Liceul Tehnologic Petrol Moreni (Manea I. Silviu Daniel și Omaciu I. Marius). 

 

Art. 7 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 

unitățile de învățământ Școala Gimnazială Perșinari și Școala Gimnazială Specială Târgoviște. 

 

Art. 8 Se aprobă transformarea, în statul de funcții al Școlii Gimnaziale Costești Vale, a postului 

de secretar III S în secretar II S, în conformitate cu prevederile OMEN nr. 5138/2014, în condițiile 

încadrării în bugetul alocat cheltuielilor de personal.  

 

Art. 9 Se aprobă funcționarea, în anul școlar 2018-2019, a unei clase a IX-a matematică-

informatică, de la Colegiul Național ”Vladimir Streinu” Găești, cu predare a limbii moderne 

engleză în regim intensiv. 

 

Art. 10 Se aprobă funcționarea, în anul școlar 2018-2019, a trei clase a IX-a de la Colegiul 

Național ”Nicolae Titulescu” Pucioasa, cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, după 

cum urmează: o clasă a IX-a matematică informatică, limba engleză intensiv, o clasă a IX-a 

filologie, limba engleză intensiv și o clasă a IX-a filologie, limba franceză/limba italiană intensiv, 

precum și a unei clase a IX-a matematică informatică, intensiv informatică. 

 

Art. 11 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 
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vedere justificarea consiliului de administrație al unității de învățământ Liceul Tehnologic 

”Constantin Brâncoveanu” Târgoviște (clasa a XI-a A, clasa a XII-a C și clasa a XII-a D). 

 

Art. 12 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 al unității de învățământ Școala Gimnazială ”Șerban Cioculescu” Găești (clasa a IV-

a B). 

 

Art. 13  Se emite acordul pentru schimbarea destinației terenului situat pe Calea Ialomiței, Nr. 5, 

Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, în suprafață de 16.883 mp, înscris în Cartea funciară 

nr. 83872 ca ”teren poligon instruire – Grup Școlar Transporturi Auto”, la solicitarea Primăriei 

Municipiului Târgoviște, în conformitate cu prevederile OMENCȘ nr. 5819/2016. 

 

Art. 14 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,                                                                             Consilier juridic,  

          Prof. SORIN ION                                                                        Jr. TUDOR DUMITRESCU 

 

 

 
Întocmit,  

Secretar CA, prof. CĂTĂLINA HOMEGHIU 


