
 

HOTĂRÂRE NR. 211/03.12.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 15062/03.12.2021 prin care se propune Consiliului de Administrație spre avizare 
solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem fizic în funcție de rata de 
incidență la nivel de localitate și funcționarea în sistem online a claselor unde  a fost diagnosticat 
un caz cu virusul SARS-COV-2;   
- Ordinul nr. 5558/2389/5.XI.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în 
cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 
- 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, 
  
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Avizează solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem online a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează:  

 La Liceul Teoretic Zimnicea – clasa a IX-a – începând cu data de 03.12.2021; 

 La Liceul Tehnologic ”Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede – clasa a XII-a E – 
începând cu data de 03.12.2021; 

 La Grădinița cu PP nr. 1 Turnu Măgurele – grupa mare B – începând cu data de 
03.12.2021. 
 

Art. 2 Avizează solicitările unităților de învățământ privind reluarea cursurilor în format fizic 
datorită scăderii ratei de incidență sub 3‰, după cum urmează:  
 

 Școala Gimnazială „Înv. Marin Bunescu” Suhaia – rata de 0,52 ‰ - în data de 
01.12.2021; 

 Școala Gimnazială Izvoarele – rata de 0,93 ‰ - în data de 01.12.2021; 
 Școala Gimnazială Cosmești – rata de 2,45 ‰ - în data de 03.12.2021. 

 
Art. 3  Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 



 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Florin ORIȚĂ 



 

HOTĂRÂRE NR. 212/10.12.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 15293/10.12.2021 prin care se propune Consiliului de Administrație spre avizare 
solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem fizic în funcție de rata de 
incidență la nivel de localitate și funcționarea în sistem online a claselor unde  a fost diagnosticat 
un caz cu virusul SARS-COV-2;   
- Ordinul nr. 5558/2389/5.XI.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în 
cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 
- 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, 
  
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Avizează solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem online a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează:  

 La Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Alexandria – clasa  I B, clasa a III-a A, clasa 
a VI-a B – începând cu data de 10.12.2021; 

 La Liceul Teoretic ”Al. Ghica” Alexandria – clasa a XII-a A- începând cu data de 
10.12.2021; 

 La Școala Gimnazială Nr. 7 Alexandria – clasa a II-a B – începând cu data de 
10.12.2021. 
 

Art. 2 Avizează solicitările unităților de învățământ privind reluarea cursurilor în format fizic 
datorită scăderii ratei de incidență sub 3‰, după cum urmează:  
 

 Școala Gimnazială  Călmățuiu - rata de 0,63  ‰ în data de 06.12.2021. 
 

Art. 3  Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 

prof. Florin ORIȚĂ 



 

HOTĂRÂRE NR. 213/14.12.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 15363/14.12.2021 prin care se propune Consiliului de Administrație spre avizare 
solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem online a claselor unde  a fost 
diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2;   
- Ordinul nr. 5558/2389/5.XI.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în 
cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 
- 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, 
  
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Avizează solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem online a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează:  

 La Centrul de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede  – clasele a III-a, a VI-a A, clasa a 
VII-a A– începând cu data de 14.12.2021; 
La Școala Gimnazială Tătărăștii de Sus – clasa pregătitoare B - începând cu data de 
14.12.2021. 
 

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. Florin ORIȚĂ 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 214/14.12.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 15349/13.12.2021 prin care se înaintează Consiliului de Administrație spre analiză 
și aprobare prelungirea termenului de desfășurare a inspecțiilor tematice „Monitorizarea modului 
de organizare/implementare a programelor de educație remedială la nivelul unității de 
învățământ” și „Funcționarea Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității, CEAC – factor 
determinant în procesul de autoevaluare al instituțiilor de învățământ preuniversitar” până la 
sfârșitul lunii mai; 
- Graficul unic de monitorizare și control al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman pentru  
semestrul I anul școlar 2021-2022 nr. 13612/01.11.2021; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea inspectoratelor școlare, 
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; 
  
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă prelungirea termenului de desfășurare a inspecțiilor tematice „Monitorizarea 
modului de organizare/implementare a programelor de educație remedială la nivelul unității de 
învățământ” și „Funcționarea Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității, CEAC – factor 
determinant în procesul de autoevaluare al instituțiilor de învățământ preuniversitar” până la 
sfârșitul lunii mai. 
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. Florin ORIȚĂ 
 



 
HOTĂRÂRE NR. 215/14.12.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 15264/10.12.2021 prin care se înaintează Consiliului de Administrație spre 
aprobare constituirea Comisiei Județene de Evaluare și Certificare (CJEC) a absolvenților din 
învățământul profesional, tehnic și postliceal Teleorman, pentru anul școlar 2021-2022; 
- Ordinul M.E.N. nr.4434/29.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 
desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera 
tehnologică; 
- Ordinul M.E.N. nr.4435/29.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 
desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții 
învățământului profesional cu durata de 3 ani; 
- Ordinul M.E.N. nr.5005/02.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 
desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții 
învățământului postliceal; 
-  Ordinul M.E.N. nr. 5.152/30.08.2021 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor 
de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional şi tehnic 
preuniversitar în anul școlar 2021-2022. 
  
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă constituirea Comisiei Județene de Evaluare și Certificare (CJEC) a absolvenților din 
învățământul profesional, tehnic și postliceal Teleorman, pentru anul școlar 2021-2022, cu următoarea 
componență: 
 

- prof. Vîjă Daniela-Ramona – Inspector Școlar General Adjunct – președinte 
- prof. Mateescu Adrian – Inspector școlar pentru învățământul profesional şi tehnic – vicepreședinte 
- prof. Ion Marilena - Inspector școlar pentru învățământ special la I.S.J. Teleorman - vicepreședinte 
- prof. Stancu Ligia Estera Inspector școlar pentru minorități naționale - vicepreședinte 
- Cristache Iulian – Reprezentant al Comitetului local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în 

Formarea Profesională (C.L.D.P.S.) Teleorman – vicepreședinte 
- Itu Cristea Adrian – Inspector superior la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

(A.J.O.F.M.) Teleorman - vicepreședinte 
- prof. Smîrcea Teodora – profesor la Liceul Nicolae Bălcescu Alexandria – secretar. 
 

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. Florin ORIȚĂ 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 216/14.12.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 15357/14.12.2021 prin care se înaintează Consiliului de Administrație spre analiză 
și aprobare Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul intern al I.Ș.J. 
Teleorman; 
- prevederile art. 95 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea inspectoratelor școlare, 
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; 
  
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul intern al I.Ș.J. 
Teleorman, în forma prezentată. 
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. Florin ORIȚĂ 
 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 217/14.12.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 15391/13.12.2021 prin care se înaintează Consiliului de Administrație spre analiză 
și aprobare Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea activității de inspecție 
școlară, în anul școlar 2021-2022; 
- Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul nr. 5338/ 1082/ 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru îmbolnăvirea 
cu virusul SARS-CoV-2; 
- Adresa ME nr. 33207/ DGIP/ 21.09.2021 privind organizarea și desfășurarea activității de 
inspecție școlară și procesul de selecție a metodiștilor inspectoratului școlar, în anul școlar 2021-
2022; 
- OMEC nr. 6106/ 03.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de 
învățământ preuniversitar; 
- OMEC nr. 5434/ 31.08.2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare 
a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar; 
- OMECTS nr. 5561/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a 
personalului din învățământul preuniversitar, modificat prin OMEC nr. 4303/ 2020; 
- Legea nr. 87/ 2005 privind Asigurarea calității în educație; 
- Regulamentul intern al IȘJ Teleorman; 
- Ordin nr. 5545/ 10.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea 
activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal; 
- OMECTS nr. 5530/ 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare 
a inspectoratelor școlare, cu modificările și completările ulterioare; 
- OMEC nr. 5447/ 2020, privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de 
învățământ preuniversitar; 
- Statutul elevului, aprobat prin OMENCS nr. 4742/ 10.08.2016; 
- OM nr. 5154/ 2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului 
de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 
- OMENCS nr. 6134/ 2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ 
preuniversitar; 
- OMEC nr. 5633/ 2019 de aprobare a Metodologiei de monitorizare a segregării școlare în 
învățământul preuniversitar; 
- Graficul unic de monitorizare și control al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman; 
- Directivele UE privind securitatea cibernetică și prelucrarea datelor cu caracter personal, 
cuprinse în Regulamentul UE 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii 



 
Europene din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/ 46/ CE; 
- Oricare alte modificări ale temeiului legislativ general și specific, notificări și precizări ale ME 
cu referire la legislația în vigoare. 
  
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea activității de 
inspecție școlară, în anul școlar 2021-2022, în forma prezentată. 
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. Florin ORIȚĂ 
 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 218/14.12.2021 
 

Având în vedere: 
- Referatul nr. 15404/14.12.2021 întocmit de doamna ec. Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ 
Teleorman și doamna Buligan Luminița - consilier, privind acordarea Avizului educațional pentru 
schimbarea destinației în vederea desființării din imobile clădiri C1-Școală = 673 m.p., C2-Anexă = 
121 m.p., C3-Anexă = 27 m.p., C4-Anexă = 30 m.p., din cadrul Școlii Generale de 8 clase nr. 2, com. 
Lița, sat Lița, județul Teleorman, conform H.C.L. nr. 55/05.11.2021; suprafața totală teren = 5281 m.p. 
aparținând domeniului public al comunei Lița, județul Teleorman în „desființare (demolare) a 
clădirilor C1, C2, C3 și C4”, construire Cămin Cultural cu suprafața necesară 3335 m.p. și amenajarea 
unui spațiu de agrement în suprafață de 1946 m.p. cu fonduri de la bugetul local, pentru o perioadă 
limitată - pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare, urmând ca după finalizarea lucrărilor de 
desființare terenul să rămână în domeniul public al comunei Lița, făcând parte din baza materială a 
învățământului preuniversitar de stat; 
- prevederile art. 112 alin (2) și alin (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.N.C.S. nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a „avizului 
conformˮ pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 55/05.11.2021, privind propunerea schimbării destinației a unor 
construcții, în vederea desființării acestora, din cadrul imobilului aparținând domeniului public de 
interes local al comunei Lița, situat în comuna Lița. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă acordarea «avizului educațional» pentru schimbarea destinației în vederea desființării 
din imobile clădiri C1-Școală = 673 m.p., C2-Anexă = 121 m.p., C3-Anexă = 27 m.p., C4-Anexă = 30 
m.p., din cadrul Școlii Generale de 8 clase nr. 2, com. Lița, sat Lița, județul Teleorman, conform 
H.C.L. nr. 55/05.11.2021; suprafața totală teren = 5281 m.p. aparținând domeniului public al comunei 
Lița, județul Teleorman în „desființare (demolare) a clădirilor C1, C2, C3 și C4”, construire Cămin 
Cultural cu suprafața necesară 3335 m.p. și amenajarea unui spațiu de agrement în suprafață de 1946 
m.p. cu fonduri de la bugetul local, pentru o perioadă limitată - pe perioada desfășurării lucrărilor de 
demolare, urmând ca după finalizarea lucrărilor de desființare terenul să rămână în domeniul public al 
comunei Lița, făcând parte din baza materială a învățământului preuniversitar de stat. 
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. Florin ORIȚĂ  
 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 219/14.12.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 15388/14.12.2021 prin care se înaintează Consiliului de Administrație spre analiză 
și aprobare solicitările doamnelor Bucică Ionela Ramona, profesor-educator la CSEI Roșiorii de 
Vede, Stoicovici Lidia, profesor-educator la CSEI Roșiorii de Vede, Petrescu Mariana Mirela, 
profesor-educator la CSEI Roșiorii de Vede, cu privire la schimbarea Centrului de examinare al 
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Psihologie și Științele Educației din Iași cu 
Centrul de examinare al Universității „Transilvania” - Facultatea de Psihologie și Științele 
Educației din Brașov; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 11, alin (4) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din 
învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr.5561/31 octombrie 2011, cu modificările 
și completările ulterioare. 
  
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Respinge solicitările doamnelor Bucică Ionela Ramona, profesor-educator la CSEI 
Roșiorii de Vede, Stoicovici Lidia, profesor-educator la CSEI Roșiorii de Vede, Petrescu 
Mariana Mirela, profesor-educator la CSEI Roșiorii de Vede, cu privire la schimbarea Centrului 
de examinare al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Psihologie și Științele 
Educației din Iași cu Centrul de examinare al Universității „Transilvania” - Facultatea de 
Psihologie și Științele Educației din Brașov. 
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. Florin ORIȚĂ 
 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 220/14.12.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 15389/14.12.2021 prin care se înaintează Consiliului de Administrație spre analiză 
și aprobare solicitarea doamnei Duminică Doina Gabi, profesor suplinitor educație socială la 
Școala Gimnazială Bogdana, cu privire la susținerea primei inspecții curente în anul școlar 2021-
2022, dat fiind că nu a reușit să depună cererea în perioada 1-31 octombrie, conform 
Metodologiei, deoarece în perioada 24.10.2021-8.11.2021 a fost spitalizată, fiind infectată cu 
virusul SARS-CoV-2; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 10, alin (1) (a) și alin. (2.1.) din Metodologia privind formarea continuă a 
personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/31 octombrie 
2011, cu modificările și completările ulterioare. 
  
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Amânarea aprobării pentru o ședință C.A. ulterioară, când vor fi analizate documentele de 
către compartimentul dezvoltarea resursei umane și se va prezenta punctul de vedere. 
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. Florin ORIȚĂ 
 



 

 
 
  

 
HOTĂRÂRE NR. 221/14.12.2021 

 
Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 15375/14.12.2021, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Diplomă de bacalaureat pe numele Berbecaru E. Marius. În referat se menționează că documentele au 
fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 15376/14.12.2021, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Diplomă de bacalaureat pe numele Raicu F. Jeaninne Marina. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 15377/14.12.2021, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Diplomă de bacalaureat pe numele Petruș P. Alexandru. În referat se menționează că documentele au 
fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 15378/14.12.2021, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Diplomă de bacalaureat pe numele Cristea I. Florin. În referat se menționează că documentele au fost 
verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 15379/14.12.2021, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Diplomă de bacalaureat pe numele Rusu N. Alina Florina. În referat se menționează că documentele au 
fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 15380/14.12.2021, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Diplomă de bacalaureat pe numele Cîrțu M. Paula. În referat se menționează că documentele au fost 
verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 15381/14.12.2021, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Diplomă de bacalaureat pe numele Boja A. Claudiu Marius. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 15382/14.12.2021, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare completarea în vederea eliberării actului de 
studiu Diplomă de bacalaureat pe numele Țin Gh. Eusebiu Mihai. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 15383/14.12.2021, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare completarea în vederea eliberării actului de 
studiu Certificat de absolvire a Școlii de arte și meserii pe numele Neagu N. Gheorghe. 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. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de 
studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
        În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 



 

 
 
  

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Berbecaru E. Marius, 
cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Raicu F. Jeaninne 
Marina, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Petruș P. Alexandru, 
cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 4 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Cristea I. Florin, cu 
respectarea legislației în vigoare. 
Art. 5 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Rusu N. Alina 
Florina, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 6 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Cîrțu M. Paula, cu 
respectarea legislației în vigoare. 
Art. 7 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Boja A. Claudiu 
Marius, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 8 Aprobă completarea în vederea eliberării actului de studiu Diplomă de bacalaureat pe numele 
Țin Gh. Eusebiu Mihai, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 9 Aprobă completarea în vederea eliberării actului de studiu Certificat de absolvire a Școlii de 
arte și meserii pe numele Neagu N. Gheorghe, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 10 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. Florin ORIȚĂ 

 
 



 

HOTĂRÂRE NR. 222/14.12.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 15450/17.12.2021 prin care se propune Consiliului de Administrație spre avizare 
solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem online a claselor unde  a fost 
diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2;   
- Ordinul nr. 5558/2389/5.XI.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în 
cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 
- 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, 
  
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Avizează solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem online a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează:  

 La Școala Gimnazială Vedea, structura Grădinița cu PN nr. 1 Vedea – grupa combinată, 
începând cu data de 17.12.2021. 

 
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. Florin ORIȚĂ 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 223/17.12.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 15458/17.12.2021 prin care se înaintează Consiliului de Administrație spre analiză 
și validare lista rezultatelor finale obținute la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și 
director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2021 -– 11 decembrie 
2021  (Anexa 1) și Lista candidaților declarați reușiți la concursul de ocupare a funcțiilor vacante 
de director și director adjunct – 17 decembrie 2021 (Anexa 2); 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea 
funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin 
O.M.E. nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Procedurii Comisiei de organizare nr. 15308/10.12.2021 privind desfășurarea 
activității de depunere/înregistrare a opțiunilor de către candidații promovați la mai multe funcții 
de conducere; 
- prevederile art. 1 din Procedura operațională elaborată de Ministerul Educației nr. 
35801/07.12.2021, privind declararea candidatului „reușit” dintre candidații care au optat 
pentru ocuparea aceleiași funcții de conducere din aceeași unitate de învățământ și nu pot fi 
ierarhizați după aplicarea prevederilor art. 21 alin. (3) din Metodologiei privind organizarea și 
desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile 
de învățământ preuniversitar de stat, anexă la ordinul ministrului educației nr. 4597/2021, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea inspectoratelor școlare, 
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. 
  
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Validează rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și 
director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2021, conform 
Anexei 1 – referatul nr. 15458/17.12.2021. 



 
Art. 2 Validează lista candidaților declarați admiși la concursul de ocupare a funcțiilor de 
director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2021, 
conform Anexei 2 – referatul nr. 15458/17.12.2021. 
Art. 3 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. Florin ORIȚĂ 
 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 224/17.12.2021 

Având în vedere: 

- referatul nr. 15452/17.12.2021, întocmit de inspector școlar, prof. Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind emiterea avizului conform pentru organizarea rețelei școlare în 
anul școlar 2022-2023 pentru unitățile de învățământ din mediul rural și urban din județul 
Teleorman; 
- prevederile art. 61 alin. 2, capitolul III - Organizarea rețelei școlare: pentru învățământul liceal 
și special postliceal, rețeaua școlară se organizează de către consiliul județean, respectiv de către 
consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, cu consultarea partenerilor sociali și cu 
avizul conform al Ministerului Educației Naționale din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.N. nr. 5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea 
cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari 
și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în 
vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023; 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă emiterea avizului conform pentru organizarea rețelei școlare în anul școlar 2022-
2023 pentru unitățile de învățământ din mediul rural și urban conform referatului 
compartimentului rețea școlară/plan școlarizare. 
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. Florin ORIȚĂ 
 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 225/17.12.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 15481/17.12.2021, întocmit de inspector școlar dezvoltarea resursei umane - prof. 
Pătrănescu Gheorghe, prin care se propune spre aprobare cererile de înscriere ale cadrelor 
didactice care îndeplinesc condițiile legale de înscriere la examenul pentru acordarea gradului 
didactic II, seria 2021-2023 (41 cereri de înscriere) și la examenul pentru acordarea gradului 
didactic I, seria 2022-2024 (57 cereri de înscriere); 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul 
preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
     
   În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă cererile de înscriere ale cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile legale de 
înscriere la examenul pentru acordarea gradului didactic II, seria 2021-2023 (41 cereri de 
înscriere) și la examenul pentru acordarea gradului didactic I, seria 2022-2024 (57 cereri de 
înscriere). 
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. Florin ORIȚĂ 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 226/17.12.2021 
Având în vedere: 
- Referatul nr. 15510/17.12.2021 întocmit de doamna ec. Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ 
Teleorman și doamna Buligan Luminița - consilier, privind acordarea Avizului educațional pentru 
schimbarea destinației din imobil „Localul B”, în suprafață construită de 460,00 m.p. și teren aferent 
2910 m.p. aparținând domeniului public al comunei Conțești, județul Teleorman – conform H.C.L. nr. 
55/31.08.2021 în „Centru de zi pentru familii și persoane aflate în nevoie socială”; din imobil „Local 
grădiniță”, în suprafață construită de 216,00 m.p. și teren aferent 1476 m.p. aparținând domeniului 
public al comunei Conțești, județul Teleorman – conform H.C.L. nr. 54/31.08.2021 în „Cabinete 
medicale și asistență socială” și din imobil „Local D (Dobrescu)”, în suprafață construită de 162,00 
m.p. și teren aferent 1145 m.p. aparținând domeniului public al comunei Conțești, județul Teleorman – 
conform H.C.L. nr. 53/31.08.2021 în „Comandament protecție civilă”, toate pe perioadă 
nedeterminată. 
- prevederile art. 112 alin (2) și alin (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.N.C.S. nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a „avizului 
conformˮ pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 53/31.08.2021, privind propunerea schimbării destinației imobilului 
„Local D (Dobrescu)” și terenul aferent, pe durată nedeterminată, aparținând domeniului public al 
UAT comuna Conțești, din unitate de învățământ, în spațiu destinat desfășurării unor activități de 
prestări servicii - „Comandament protecție civilă”; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 54/31.08.2021, privind propunerea schimbării destinației imobilului - 
„Local grădiniță” și terenul aferent, aparținând domeniului public al UAT Conțești, din local de 
grădiniță unitate de învățământ, pe durată nedeterminată, în spațiu cu destinația – „Cabinete medicale 
și asistență socială”; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 55/31.08.2021, privind propunerea schimbării destinației imobilului - 
„Local școală B” și terenul aferent, aparținând domeniului public al UAT Conțești, pe durată 
nedeterminată, în spațiu destinat desfășurării unor activități de protecție socială - „Centru de zi pentru 
familii și persoane aflate în nevoie socială”. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă acordarea «avizului educațional» pentru schimbarea destinației din imobil „Localul B”, 
în suprafață construită de 460,00 m.p. și teren aferent 2910 m.p. aparținând domeniului public al 
comunei Conțești, județul Teleorman – conform H.C.L. nr. 55/31.08.2021 în „Centru de zi pentru 
familii și persoane aflate în nevoie socială”; din imobil „Local grădiniță”, în suprafață construită de 
216,00 m.p. și teren aferent 1476 m.p. aparținând domeniului public al comunei Conțești, județul 
Teleorman – conform H.C.L. nr. 54/31.08.2021 în „Cabinete medicale și asistență socială” și din 
imobil „Local D (Dobrescu)”, în suprafață construită de 162,00 m.p. și teren aferent 1145 m.p. 
aparținând domeniului public al comunei Conțești, județul Teleorman – conform H.C.L. nr. 
53/31.08.2021 în „Comandament protecție civilă”, toate pe perioadă nedeterminată. 
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. Florin ORIȚĂ  



 

 

HOTĂRÂRE NR. 227/14.12.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 15697/22.12.2021 prin care se propune Consiliului de Administrație spre avizare 
solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem online a claselor unde  a fost 
diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2;   
- Ordinul nr. 5558/2389/5.XI.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în 
cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 
- 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, 
  
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Avizează solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem online a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează:  

 La Școala Gimnazială Nr. 7 Alexandria – clasele a II-a A și a VI-a A - începând cu data 
de 22.12.2021. 

 
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. Florin ORIȚĂ 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 228/22.12.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 15707/22.12.2021 prin care se înaintează Consiliului de Administrație spre analiză 
și avizare propunerile de numire prin detașare în interesul învățământului începând cu data de 
17.01.2022, până la organizarea concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct 
din unitățile de învățământ preuniversitar, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar 2021-2022, 
în funcțiile vacante de director și director adjunct din  unitățile de învățământ preuniversitar ale 
județului Teleorman și ocuparea funcțiilor prin delegare de atribuții pentru Școala Gimnazială 
Siliștea și Școala Gimnazială Sfințești; 

 prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 2541, alin. (1) și art. 258, alin. (7); 

 prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin O.M.E.C. nr. 
5991/2020, cu modificările și completările ulterioare, art. 85, alin.(1); 

 prevederile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea 
funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, 
aprobată prin O.M.E. nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare, art. 27;  

 prevederile O.M.E.C. nr. 5.447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 5.530/05.11.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 adresa Ministerului Educației nr. 36110/DGMRURS/14.12.2021 referitoare la emiterea 
deciziilor de numire în funcțiile de director și director adjunct și încheierea contractelor 
de management educațional, ca urmare a organizării concursului pentru ocuparea 
funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar  de stat, 
sesiunea 2021; 

 consimțămintele cadrelor didactice pentru ocuparea funcției de director și director adjunct 
în unitățile de învățământ preuniversitar prin detașare în interesul învățământului; 

  
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 



 
Art. 1 Avizează favorabil propunerile de numire prin detașare în interesul învățământului, 
începând cu 17.01.2022, până la ocuparea funcțiilor prin concurs, dar nu mai târziu de sfârşitul 
anului şcolar 2021-2022, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învățământ Funcția vacantă Propunere 

1.  
CENTRUL ȘCOLAR DE 
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 
ALEXANDRIA 

Director Dorobanțu Adela 

2.  
CENTRUL ȘCOLAR DE 
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 
ALEXANDRIA 

Director adjunct 
Chiriță Grigore 

Capitolina 

3.  
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 
ALEXANDRIA 

Director adjunct Poncea Gabriel 

4.  
COLEGIUL NAȚIONAL 
"ALEXANDRU IOAN CUZA" 
ALEXANDRIA 

Director adjunct Neacșu Alexandru 

5.  
COLEGIUL NAȚIONAL 
PEDAGOGIC "MIRCEA 
SCARLAT" ALEXANDRIA 

Director adjunct Buciu Mariana 

6.  
GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "ION 
CREANGĂ" ALEXANDRIA 

Director 
Curcan Rodica 

Georgiana 

7.  
GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR. 6 
ALEXANDRIA 

Director 
Șovărășteanu Dana 

Diana 

8.  
LICEUL TEORETIC 
"CONSTANTIN NOICA" 
ALEXANDRIA 

Director 
Strujac Alexandru 

Emil 

9.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
"ALEXANDRU COLFESCU" 
ALEXANDRIA 

Director 
Candidatu Liviu 

Florin 

10.  
GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR. 1 TURNU 
MĂGURELE 

Director 
Brulea Valentina 

Mariana 

11.  
LICEUL TEHNOLOGIC "SF. 
HARALAMBIE" TURNU 
MĂGURELE 

Director adjunct Rece Liliana 

12.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 
2 TURNU MĂGURELE 

Director 
Laudă Marian 

Alexandru 

13.  
GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR. 1 VIDELE 

Director Scarlat Elena 

14.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 
1 VIDELE 

Director 
Andrei Marian 

Gabriel 

15.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 
1 VIDELE 

Director adjunct Vintilă Ionuț 



 

16.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 
3 ZIMNICEA 

Director Ologeanu Ion 

17.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
BALACI 

Director 
Barbu Simona 

Florentina 

18.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
BECIU 

Director 
Grejdinoiu 
Germenica 

19.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
BEUCA 

Director Mitran Mariana 

20.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 
1 BLEJEȘTI 

Director Toc Luminița 

21.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
BRÂNCENI 

Director 
Popanica Răboj 

Rodica 

22.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
BUZESCU 

Director Anghel Liliana 

23.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
CERVENIA 

Director Badea Anișoara 

24.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
CIUPERCENI 

Director 
Țăpurică Liliana 

Maria 

25.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
CRÂNGU 

Director Cioacă Adrian 

26.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
CREVENICU 

Director Voicu Teodor Doru 

27.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
DRACEA 

Director Vișan Gherghina 

28.  
LICEUL TEHNOLOGIC 
DRĂGĂNEȘTI-VLAȘCA 

Director Ilie Eugenia 

29.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
FÂNTÂNELE 

Director 
Lungu Iuliana 

Simona 

30.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
FRĂSINET 

Director 
Șuță Daniela 

Constanța 

31.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
FURCULEȘTI 

Director Leafu Florin 

32.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
GĂLĂTENI 

Director Neacșu Ion 

33.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
LISA 

Director Drăgan Florența 

34.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
LIȚA 

Director 
Chiurtu Marius 

Lucian 

35.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 
1 LUNCA 

Director adjunct 
Chiriță Daniel 

Valentin 



 

36.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
NĂSTURELU 

Director Sfanț Alina Oana 

37.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
NECŞEŞTI 

Director 
Gheorghe Mihaela 

Mădălina 

38.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
NENCIULEȘTI 

Director 
Stănciugel Loredana 

Olguța 

39.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
PLOPII SLĂVITEȘTI 

Director Mocanu Marin 

40.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
PURANI 

Director Tudor Mihai 

41.  
ȘCOALA PROFESIONALĂ 
SAELELE 

Director Ivan Daniel 

42.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
SALCIA 

Director Neagu Cornelia 

43.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
SĂCENI 

Director Popescu Cristian 

44.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
SCURTU MARE 

Director 
Matei Corina 

Manuela 

45.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
"MARIN PREDA" SILIȘTEA 
GUMEȘTI 

Director 
Sănduleasa 

Adriana 

46.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
SLOBOZIA MÂNDRA 

Director 
Stănimir Carmen 

Alina 

47.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
SMÂRDIOASA 

Director Cristea Olimpia 

48.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
"ÎNVĂȚĂTOR MARIN 
BUNESCU" SUHAIA 

Director Căpățână Florica 

49.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
UDA CLOCOCIOV 

Director Ilie Florentina 

50.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
VEDEA 

Director Curiman Cristina 

51.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
VIIȘOARA 

Director Pușcă George 

52.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
VITĂNEȘTI 

Director Veneticu Florentina 

53.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AL. 
BĂDĂUȚĂ„ ZÂMBREASCA 

Director Stoian Mariana 

 
 
 
 



 
 
Art. 2 Avizează favorabil propunerile de ocupare a funcțiilor de conducere prin delegare de 
atribuții pentru a fi îndeplinite, începând cu 17.01.2022, după cum urmează: 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
SILIȘTEA 

Director Vlada Florinela 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
SFINȚEȘTI 

Director Dincă Nicoleta 

 
 
Art. 3 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 

prof. Florin ORIȚĂ 
 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 229/22.12.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 15705/22.12.2021, întocmit de inspector școlar, prof. Cristinela Dobrică, prin care 
se propune spre analiză și avizare Proiectul privind desfășurarea programului „Școală după 
școalăˮ în anul școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Mihai Viteazulˮ Alexandria pentru o 
grupă de 12 elevi – clasa IB, învățător Ivan Florentina Mariana; 
- prevederile Legii 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 Avizează Proiectul privind desfășurarea programului „Școală după școalăˮ, în anul școlar 
2021-2022, semestrul al II-lea, la Școala Gimnazială „Mihai Viteazulˮ Alexandria pentru o grupă 
de 12 elevi – clasa IB, învățător Ivan Florentina Mariana. 
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. Florin ORIȚĂ 
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