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In conformitate cu prevederile: 
Legiieducatiei nationale nr. l/2011; cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Regulamentului de· .· organizare ~i functionare a inspectoratelor ~colare, aprobat prin 
O.M.E.C.T.S. nr: 5530/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare; . . 
O.M.E. nr. 3551/07.04:2022 pentrti aprobarea Metodologiei' §i criteriilor privind acordarea 
gradatiei de merit personalului didactic din lnvatamantul preuniversitar de stat In sesiunea 
2022; 
Ordinului Nr. 5.149 /30 august 2021 privind organizarea §i desfa§urarea evaluarii nationale 
pentru absolventii clasei a VIII-a, In anul §Colar 2021- 2022; 
O.M.E.C. nr. 5991/2020 privind aprobarea Metodologiei - cadru de mobilitate a personalului 
didactic pentru anul ~colar 2021- 2022; 
O.M.E. nr. 5.511 din 28 octombrie 2021, privind fundamentarea cifrei de ~colarizare pentru 
lnvatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de antepre~colarif pre~colari ~i elevi 
~colarizati In unitatile de lnvatamant particular, precum ~i emiterea avizului conform In 
vederea organizarii retelei unitatilor de lnvatamant preuniversitar pentru anul ~colar 2022-
2023; 
O.M.E.C. Nr. 5434/2020 din 31 august 2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare §i desfa§urare a examenului national pentru definitivare In lnvatamantul 
preuniversitar; 
Regulamentului privind regimul actelor de studii ~i al documentelor ~colare gestionate de 
unitatile de lnvatamant preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.~. nr. 3844/2016, cu 
modificarile ~i completarile aduse prin O.M.E.N. nr. 4005/2018; 
Metodologiei privind formarea continua a personalului din lnvatamantul preuniversitar, 
aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului ~i sportului nr. 5.561/2011, 
cu modificarile §i completarile ulterioare; 

In temeiul: 
Regulamentului de organizare ~i functionare a Consiliului de Administratie al l.S.J. Dolj; 
Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice In ceea ce prive~te 

prelucrarea datelor cu caracter personal ~i privind libera circulatie a acestora; 

Consiliul de Administratie al Inspectoratului ~colar Judetean Dolj, 
intrunit in data de 10 iunie 2022, hotara~te: 

Art.1. Se aproba redistribuirea celor 11 locuri ramase neocupate la concursul pentru acordarea 
gradatiilor de merit, conform Art. 7, alin. (6) ~i Art. 9, alin.(3) din OME nr. 3551/07.04.2022. 
Art.2. Se aproba comisiile din centrele de evaluare di.n cadrul examenului de Evaluare Nationala, 
sesiunea 2022. 
Art.3. Se aproba comisia din centrul zonal de evaluare din cadrul examenului de Evaluare Nationala, 
sesiunea 2022. 
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Art.4. Se aproba comis1a dih ·Centrul de coritestatii din cadrul examenului de Evaluare Nationala, ·. ·. 
sesiunea 2022. 
Art.5. Se aproba reactualizarea centrelor de examen In vederea organizarii ~i desfa~urarii examenului 
de Evaluare Nationala, sesiunea 2022. 
Art.6. Se aproba suplimentarea bugetului ·· de cheltuieli de personal din 6 unitati ~colare prin 
redistribuirea sumelor repartizate, pe baza raportului de audit/control. 
Art.7. Se aproba solicitarile de pensionare a cadreJor didactic In timpul anului ~colar 2021-2022. 
Art.8. Se aproba trei solicitari pentru eliberarea duplicatelor actelor de studii. 
Art.9. Se aproba doua solicitari pentru finalizarea completarii actelor de studii. 
Art. 10. Se aproba modificarea planului de ~colarizare pentru lnvatamantul pre~colar. 
Art. 11. Se aproba derogarea de la vechimea pentru sustinerea examenului de definitivat cu un numar 
de 31 de zile pentru un cadru didactic. 
Art. 12. Se aproba amanarea sustinerii gradului didactic II din sesiunea 2021-2023 In sesiunea 2023-
2025 pentru un cadru didactic. 
Art. 13. Se aproba referatul de necesitate lntocmitfo vederea organizarii ~i desfa~urarii examenului de 
definitivat. 

Pre~edinte C.A. 
Consilier juridic, 

Jr. Dana Mil.RGil.RIT -C--
Secretar 

Inspector ~colar, 
Prof. Mihaela PAPA 
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