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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 

 Codul Fiscal actualizat 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 

 Avizul MEN 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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 OMEN 4475/ 06.07.2016 privind acreditarea programului de formare 

Etica şi integritatea în contextul implementării sistemului de control 

intern/ managerial 

 OMEN 5046/ 06.09.2018 privind acreditarea programelor de formare 

Eficientizarea învăţării prin intermediul artelor, Educaţia financiară 

 OMEN 5670/ 18.12.2017 privind acreditarea programului de formare 

Educaţie pentru dezvoltarea sănătoasă a adolescentului 

În şedinţa Consiliului de administraţie al C.C.D. Dâmboviţa, din data 
de 11.12.2018, s-au hotărât următoarele: 

1. Se aprobă proiectul de buget pentru anul 2019. 
2. Se aprobă planul de achiziţii aferent proiectului de buget 

pentru anul 2019. 
3. Se aprobă scoaterea la concurs a 9 posturi de examinatori 

pentru programul de formare Managementul comunicării în 
mediul şcolar, 11 posturi formator pentru programul Integrare 
TIC în procesul educaţional, 10 posturi formator pentru 
programul Parteneriatul educaţional şcoală-familie-comunitate, 
conform OMEN 3920/ 2018, în cadrul proiectului 
POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – INOvaţie şi PROgres pentru o educaţie 

şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa. 
4. Se aprobă angajarea d-nei Dincă Elena, prin atribuţii 

suplimentare la fişa postului, pentru atribuţii de secretariat, cu 
salarizare din suma aferentă cheltuielilor indirecte, în cadrul 
proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – INOvaţie şi PROgres 

pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa. 
5. Se aprobă extinderea grupului ţintă a programelor avizate MEN 

Managementul comunicării orale şi scrise în activitatea de 
secretariat, Dezvoltarea organizaţională a şcolilor prin 
intermediul proiectelor şi Comunicare, relaţionare, dezvoltare 
personală prin metoda ESPERE, cu bibliotecari şcolari. 

6. Se aprobă realizarea documentaţiei aferente plăţii membrilor 
evaluatori din comisia de evaluare pentru programele de 
formare Dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor 
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didactice care participă la examenul de definitivare în 
învăţământ şi concursul naţional pentru ocuparea posturilor 
didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar şi 
Informatică şi TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a, înainte de 
derularea activităţii de evaluare. 

7. Se aprobă derularea programelor de formare Etică şi integritate 
în contextul implementării sistemului de control intern/ 
managerial, Educaţie financiară, Eficientizarea învăţării prin 
intermediul artelor şi Educaţie pentru o educaţie sănătoasă a 
adolescentului pentru câte o grupă de cursanţi fiecare program. 

 

 


