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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  

 Nomenclatorul arhivistic nr. 1153/24.04.2018 

 Metodologia de acreditare OMECTS 5564/ 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 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 

 
În şedinţa Consiliului de administraţie al C.C.D. Dâmboviţa, din data 

de 21.03.2019, s-au hotărât următoarele: 
1. Se aprobă extinderea grupului de formatori din programele 

avizate MEN, din oferta CCD Dâmboviţa pentru anul şcolar 
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2018-2019, „Utilizarea TIC în învăţământul primar”, „Rolul TIC 
în procesul educativ din gimnaziu” şi „Dezvoltarea 
competenţelor TIC în învăţământul liceal” cu d-na Vasile 
Gheorghiţa. 

2. Se aprobă colaborarea cu „School Consulting”, în vederea 
furnizării de programe acreditate ANC, care să completeze 
oferta CCD Dâmboviţa, începând cu anul şcolar 2019-2020. 

3. Se aprobă menţinerea documentelor financiare în arhivă, chiar 
şi după perioada menţionată în nomenclatorul arhivistic. 

4. Se aprobă participarea, în regim de gratuitate, la programul de 
formare „Design web pentru o şcoală modernă” a d-nelor 
Briceag Emilia şi Niţoi Spătaru Mădălina, la programul „Educaţie 
pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului” a d-nei Mâinea 
Ramona, la programul „Abilitarea curriculară în vederea 
abordării transdisciplinare” a d-nei Mâinea Ramona şi la 
programul „Competenţe de comunicare în limba engleză” a d-
lui Mihai Cristian.  
 

 


