
 

 

 

HOTĂRÂRE NR. 939/13.11.2017 

 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12672/01.11.2017, întocmit de inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, 
Davidescu Tatiana, prin care se propune centrul de examen pentru susținerea probei scrise a 
examenului național de definitivare în învățământ; 
- prevederile art. 20, alin. (1) din Metodologia-cadru de organizare și dsfășurare a exmenului 
național de definitivare în învățământ, aprobată prin OMEN nr. 4814/31.08.2017. 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă ca proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ să se susțină 
în centrul de examen organizat la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Alexandria. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 940/13.11.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12998/13.11.2017, întocmit de inspectorii școlari Davidescu Tatiana și Cepan 
Alina, privind amânarea etapelor examenului pentru obținerea gradului didactic II pentru seria 
2016-2018, pentru domnul profesor de educație fizică și sport, Dumitrescu Mirel Daniel, de la 
Școala Gimnazială Frumoasa; 
- prevederile art. 63 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile OMECTS nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă 
a personalului din învățământul preuniversitar. 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă amânarea etapelor examenului pentru obținerea gradului didactic II pentru seria 
2016-2018, pentru domnul profesor de educație fizică și sport, Dumitrescu Mirel Daniel, de la 
Școala Gimnazială Frumoasa. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 941/13.11.2017 

Având în vedere: 

- Cererea nr. 12706/02.11.2017 a doamnei Dide Amalia Larisa Costina, inspector școlar pentru 
istorie și științe socio-umane, prin care solicită spre aprobare programul de lucru pentru 
jumătatea de normă de la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea consiliului de 
administrație al inspectoratului școlar, aprobat prin Ordinul nr. 5530/05.10.2011, cu modificările 
și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 
3400/2015 privind modificarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare; 
- prevederile Regulamentul propriu de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al 
Inspectoratului Școlar Județean Teleorman; 
- prevederile Metodologiei-cadru de mobilitate a personalului didactic de predare din 
învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018, aprobată prin OMENCS nr. 
5739/2016, referitoare la încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic care 
îndeplinește funcții de control și îndrumare din inspectoratele școlare. 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă programul de lucru pentru doamna Dide Amalia Larisa Costina, inspector școlar 
pentru istorie și științe socio-umane, încadrată cu 0,5n la Inspectoratul Școlar Județean 
Teleorman, conform solicitării. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 942/13.11.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12001/16.10.2017, întocmit de inspector școlar proiecte educaționale, prof. Cepan 
Alina, prin care se propune spre aprobare funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul 
școlar 2017-2018 la Școala Gimnazială „Zaharia Stancuˮ Roșiorii de Vede; 
- prevederile art. 63 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile OMECTS nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a 
programului „Școală după școalăˮ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinul 
de ministru nr. 4802/31.08.2017, care modifică și completează metodologia de organizare a 
programului „Școală după școalăˮ. 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă funcționarea programului „Școală după școalăˮ, în anul școlar 2017-2018, la 
Școala Gimnazială „Zaharia Stancuˮ Roșiorii de Vede. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 943/13.11.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 11465/05.10.2017, întocmit de inspector școlar rețea școlară/plan școlarizare 
Marioara Adrian, privind suplimentarea numărului de locuri, în mod excepțional și în interesul 
educațional al elevilor, la clasa pregătitoare, cu 1 loc, de la 50 la 51 de locuri, la Școala 
Gimnazială nr. 2 Videle, în anul școlar 2017-2018; 
- Referatul nr. 12875/07.11.2017, întocmit de inspectorii școlari Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare și Ilie Sorin Gabriel - învățământ primar, privind suplimentarea 
numărului de locuri în mod excepțional și în interesul educațional al elevilor, la clasa I B cu 1 
loc, de la 28 la 29 de locuri, la Școala Gimnazială nr. 3 Zimnicea, în anul școlar 2017-2018; 
- prevederile art. 63, alin. 3 și lit c din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 2, art. 20 din Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3247/14.02.2017 privind aprobarea 
Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilr în învățământul primar pentru anul școlar 
2017-2018. 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă suplimentarea numărului de locuri, în mod excepțional și în interesul educațional 
al elevilor, la clasa pregătitoare, cu 1 loc, de la 50 la 51 de locuri, la Școala Gimnazială nr. 2 
Videle, în anul școlar 2017-2018. 
Art. 2 Aprobă suplimentarea numărului de locuri în mod excepțional și în interesul educațional 
al elevilor, la clasa I B cu 1 loc, de la 28 la 29 de locuri, la Școala Gimnazială nr. 3 Zimnicea, în 
anul școlar 2017-2018. 
Art. 3 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 944/13.11.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12876/07.11.2017, întocmit de inspector școlar rețea școlară/plan școlarizare 
Marioara Adrian, privind suplimentarea locurilor în mod excepțional și în interesul educațional 
al elevilor, la „A doua șansăˮ, nivel gimnazial, Anul I, cu 3 locuri, la Școala Gimnazială nr. 1 
Videle, în anul școlar 2017-2018; 
- prevederile art. 63, alin. 3 și lit c din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 1 alin. 3, art. 7 alin 1.1, 3 din Ordinul nr. 4093/19.06.2017 pentru modificarea și 
completarea OMEN nr. 5248/2011 privind aplicarea Programului „A doua șansăˮ. 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă suplimentarea locurilor, în mod excepțional și în interesul educațional al elevilor, 
la „A doua șansăˮ, nivel gimnazial, Anul I, cu 3 locuri, la Școala Gimnazială nr. 1 Videle, în anul 
școlar 2017-2018. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 945/13.11.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12599/02.11.2017, întocmit de inspectori școlari Damian Violeta și Ilie Sorin 
Gabriel, prin care se propune spre analiză și aprobare solicitarea Colegiului Național Pedagogic 
„Mircea Scarlat” Alexandria de a desfășura practica pedagogică a elevilor de la profil pedagogic, 
specializarea învățători-educatori la Grădinița cu P.P. „Ion Creangăˮ și Grădinița cu P.P. nr. 7 
Alexandria pentru învățământul preșcolar și la Școala Gimnazială „Mihai Viteazulˮ și  Școala 
Gimnazială „Ștefan cel Mareˮ Alexandria pentru învățământul primar. 
- prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a practicii pedagogice la liceele/clasele 
din filiera vocațională, profilul pedagogic - Anexa nr. 1 la OMEN nr. 4927/29.08.2013 privind 
modificarea și completarea OMECTS nr. 5347/07.09.2011 privind aprobarea Planurilor-cadru de 
învățământ pentru clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocațională, profil pedagogic. 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă solicitarea Colegiului Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria de a 
desfășura practica pedagogică a elevilor de la profil pedagogic, specializarea învățători-educatori 
la Grădinița cu P.P. „Ion Creangăˮ și Grădinița cu P.P. nr. 7 Alexandria pentru învățământul 
preșcolar și la Școala Gimnazială „Mihai Viteazulˮ și  Școala Gimnazială „Ștefan cel Mareˮ 
Alexandria pentru învățământul primar. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 946/13.11.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12878/07.11.2017, întocmit de inspector școlar rețea școlară/plan școlarizare, 
Marioara Adrian, privind suplimentarea planului de școlarizare cu 21 de locuri astfel: 0,5 grupa 
mică și 0,5 grupa mijlocie, cu 11 locuri, de la 22 la 33, la grupa mare, cu 10 locuri, de la 20 la 30, 
la  Grădinița cu PN nr. 11 Alexandria, structura Școlii Gimnaziale nr. 6 Alexandria, în anul 
școlar 2017-2018; 
- prevederile art. 63 alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă suplimentarea planului de școlarizare cu 21 de locuri astfel: 0,5 grupa mică și 0,5 
grupa mijlocie, cu 11 locuri, de la 22 la 33, la grupa mare, cu 10 locuri, de la 20 la 30, la  
Grădinița cu PN nr. 11 Alexandria, structura Școlii Gimnaziale nr. 6 Alexandria, în anul școlar 
2017-2018. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 

HOTĂRÂRE NR. 947/13.11.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12986/10.11.2017, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Nejloveanu (Voicu) N. Lenuța. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare. 
- Referatul nr. 12887/07.11.2017, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Constantin (Neagu) Gh. Elena. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare. 
- Referatul nr. 12886/07.11.2017, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Atomulesei C. Ciprian Marius. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare. 
- Referatul nr. 12885/07.11.2017, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Păunescu (Bogatu) N. Gabriela. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare. 
- Referatul nr. 12879/07.11.2017, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Seba C. Alin Ionuț. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare. 
- Referatul nr. 12880/07.11.2017, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Cioacă M. Nelu. În referat se menționează că documentele au 
fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare. 
- Referatul nr. 12881/07.11.2017, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
Certificat de competențe profesionale pe numele Petreanu I. Florentina. În referat se menționează 
că documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare. 
- Referatul nr. 12882/07.11.2017, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Roșioară Florinela. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare. 
- Referatul nr. 12884/07.11.2017, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
Atestat de competențe profesionale pe numele Ianculescu A. Carmen Florina. În referat se 
menționează că documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare. 



 

- Referatul nr. 12883/07.11.2017, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Pișcaru A. Alina. În referat se menționează că documentele au 
fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare. 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor 
de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar; 
        
        În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele pe numele 
Nejloveanu (Voicu) N. Lenuța, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Constantin 
(Neagu) Gh. Elena, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Atomulesei C. 
Ciprian Marius, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 4 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Păunescu 
(Bogatu) N. Gabriela, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 5 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Seba C. Alin 
Ionuț, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 6 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Cioacă M. 
Nelu, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 7 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Certificat de competențe profesionale pe numele 
Petreanu I. Florentina, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 8 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Roșioară 
Florinela, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 9 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Atestat de competențe profesionale pe numele 
Ianculescu A. Carmen Florina, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 10 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Pișcaru A. 
Alina, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 11 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 
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