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Având în vedere prevederile din: 

 Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale – cu modificările şi 

completările ulterioare 

 O.M. 5554 / 07.10.2011 – Regulamentul de organizare şi funcţionare 

a casei corpului didactic 

 Regulamentul Intern al CCD Dâmboviţa, aprobat în şedinţa Consiliului 

de administraţie din 25.09.2018 

 Planul de dezvoltare instituțională a CCD Dâmbovița, actualizat în 

şedinţa Consiliului de administraţie din 06.09.2018 

 Bugetul aprobat pentru anul 2018 nr. 53/M/02.03.2018, înregistrat la 

CCD Dâmboviţa cu nr. 569/05.03.2018 

 Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale  

 Metodologia de acreditare OMECTS 5564/ 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Acordul de parteneriat nr. 968/ 04.04.2018 din cadrul proiectului 

POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – INOvaţie şi PROgres pentru o 

educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa 

 Oferta de programe de formare a Casei Corpului Didactic Dâmboviţa 

avizată MEN cu nr. 37624/ 22.10.2018 pentru programele propuse 

pentru oferta CCD Dâmboviţa pentru anul şcolar 2018-2019 

 

Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 
Str. Calea Domnească  NR.127,  Târgovişte - 130167 

Telefon: 0245/220569;  Fax: 0245/220569; CIF:  11708445 
 E-mail: ccddambovita@yahoo.com ;  

WEB: www.ccd-dambovita.ro 
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În şedinţa Consiliului de administraţie al C.C.D. Dâmboviţa, din data 
de 29.01.2019, s-au hotărât următoarele: 

1. Se aprobă planificarea concediului pentru personalul didactic 
auxiliar din instituţie. 

2. Se aprobă fişa postului şi fişa de evaluare pentru personalul 
didactic auxiliar (administrator financiar, secretar, bibliotecar, 
informatician) pentru anul 2019. 

3. Se aprobă calificativele pentru personalul didactic auxiliar, după 
cum urmează: Florescu Simona – 97 puncte Foarte bine, Dincă 
Elena – 95 puncte Foarte bine, Dragoş Manuela – 86 puncte 
Foarte bine, Badea Adrian – 87 puncte Foarte bine. 

4. Se aprobă execuţia bugetară aferentă trimestrului IV 2018. 
5. Se aprobă includerea ca formator la programul „Proiectarea 

didactică în educaţia timpurie” a d-nei Radu Zoica. 
6. Se aprobă neefectuarea unei grupe de cursanţi la programul 

JOBS – Formarea pentru orientare şi consiliere în carieră a 
elevilor. 

7. Se aprobă proiectul de încadrare pentru CCD Dâmboviţa, 
pentru anuş şcolar 2019-2020. 

8. Se aprobă scoaterea la concurs a 9 posturi de examinatori 
pentru programul „Metode interactive de predare-învăţare”, în 
cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – INOvaţie şi 

PROgres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul 

Dâmboviţa. 
9. Se aprobă achiziţionarea serviciilor de achiziţii în cadrul 

proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – INOvaţie şi PROgres 

pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa. 
 

 


