HOTĂRÂRE NR. 45/09.05.2019
Având în vedere:
- detalierea punctajului pentru fiecare fișă de personal didactic de predare/didactic de conducere,
îndrumare și control stabilit de Comisia paritară de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean
Teleorman;
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Metodologiei gradației de merit aprobată prin OMEN nr. 3952/2019.
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Validează punctajul pentru fiecare fișă de personal didactic de predare/didactic de conducere,
îndrumare și control stabilit de Comisia paritară de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean
Teleorman.
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. 46/09.05.2019
Având în vedere:
- Referatul nr. 3733/08.05.2019 prin care se supune aprobării numărul de locuri repartizate pe categorii
de personal didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare și control/personal didactic auxiliar
stabilit de Comisia paritară;
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Metodologiei gradației de merit aprobată prin OMEN nr. 3952/2019.
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă numărul de locuri repartizate pe categorii de personal didactic de predare/didactic de
conducere, îndrumare și control/personal didactic auxiliar stabilit de Comisia paritară.
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. 47/09.05.2019
Având în vedere:
- Referatul nr. 3741/09.05.2019, 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 Alexe D. Gabriela Angelica. În referat se menționează că
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare;
- Referatul nr. 3742/09.05.2019, 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 Badea M. Florin. În referat se menționează că documentele au
fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare;
- Referatul nr. 3743/09.05.2019, 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 Anghelescu F. Adrian Florin. 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.
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 Alexe D.
Gabriela Angelica, cu respectarea legislației în vigoare.
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Badea M.
Florin, cu respectarea legislației în vigoare.
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Anghelescu F.
Adrian Florin, cu respectarea legislației în vigoare.
Art. 4 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. 48/14.05.2019
Având în vedere:
- referatul nr. 3909/14.05.2019, întocmit de inspectori școlari Nițu Narciza Florentina și Șuică Maria
Elena, privind validarea rezultatelor concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea
corpului național de experți în management educațional, 2019, seria a 14-a, prin care se propune spre
validare rezultatele din Anexa 4, completată automat de către aplicația informatică de asistare a
evaluării candidaților înscriși la selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de
experți în management educațional, 2019, seria a 14-a;
- prevederile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor
didactice pentru constituirea corpului național de experți în managementul educațional, anexa 1 la
OMECTS nr. 5549/06.10.2011;
- prevederile OMECTS nr. 4838/27.07.2012 privind modificarea și completarea OMECTS nr.
5549/06.10.2011;
- prevederile OMEN nr. 3860/04.04.2019 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de
selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management
educațional, seria a 14-a;
- adresa DGÎSSEP nr. 30254/11.04.2019 referitoare la concursul de selecție a cadrelor didactice pentru
constituirea corpului național de experți în managementul educațional, seria a 14-a,
- 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 Validează rezultatele selecției cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți
în management educațional, 2019, seria a 14-a, după cum urmează:
 19 candidați înscriși la selecția online:
- 4 candidați au fost considerați nepromovați cu punctaj 0, deoarece nu și-au depus dosar;
- 3 candidați au fost respinși, deoarece nu au îndeplinit criteriile de eligibilitate;
- 12 candidați au fost considerați promovați.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
Comisia de evaluare a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în
management educațional, 2019, seria a 14-a, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General,
prof. Valeria GHERGHE

HOTĂRÂRE NR. 49/14.05.2019
Având în vedere:
- referatul nr. 3927/14.05.2019, întocmit ca urmare a contestației doamnei Ciupercă P. Simona
Iuliana, profesor titular la catedra de limba engleză la Școala Gimnazială „Sfinții Voievozi”
Bragadiru și Liceul Teoretic „Al. Ghica” Alexandria, prin care se solicită reevaluarea dosarului
depus în vederea acordării punctajului pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de
învățământ;
- prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin O.M.E.N. nr.
5460/12.11.2018 și ale Ordinului MEN nr. 3886/2019 cu privire la modificarea și completarea
Metodologiei aprobată prin OMEN 5460/2018;
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- contestația nr. 3814/13.05.2019,
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor
școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Respinge contestația doamnei Ciupercă P. Simona Iuliana, profesor titular la catedra de
limba engleză la Școala Gimnazială „Sfinții Voievozi” Bragadiru și Liceul Teoretic „Al. Ghica”
Alexandria.
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. 50/20.05.2019
Având în vedere:
- referatul nr. 4193/20.05.2019, întocmit de inspector școlar managementul resurselor umane,
doamna Tătaru Daniela Ioana, prin care se propune spre validare lista finală care cuprinde
cadrele didactice pensionate care au avut calitatea de titular, - cadrele didactice pensionate,
femei, care au avut calitatea de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar și care nu
împlinesc 65 de ani până la data de 1 septembrie 2019 și solicită reîncadrarea în anul școlar
2019-2020, cf. ar. 59 din OMEN nr. 5460/12.11.2018;
- prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin O.M.E.N. nr.
5460/12.11.2018 și ale Ordinului MEN nr. 3886/2019 cu privire la modificarea și completarea
Metodologiei aprobată prin OMEN 5460/2018;
- Lista finală înregistrată cu nr. 4193/20.05.2019 care cuprinde cadrele didactice pensionate care
au avut calitatea de titular;
- 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 Validează lista finală care cuprind cadrele didactice pensionate care au avut calitatea de
titular, - cadrele didactice pensionate, femei, care au avut calitatea de cadre didactice titulare în
învățământul preuniversitar și care nu împlinesc 65 de ani până la data de 1 septembrie 2019 și
solicită reîncadrarea în anul școlar 2019-2020, cf. ar. 59 din OMEN nr. 5460/12.11.2018.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte de ședință al Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General Adjunct,
prof. Monica COMAN

HOTĂRÂRE NR. 51/22.05.2019
Având în vedere:
- contestația nr. 4338/21.05.2019 a doamnei prof. Preda Mirela Violeta, profesor titular pe
catedra de limba engleză la Liceul Tehnologic Drăgănești Vlașca, prin care contestă decizia
Comisiei de mobilitate a ISJ Teleorman din ședința din data de 20.05.2019;
- Adresa MEN nr. 76328/21.05.2019 și anexat acesteia răspunsul adresat petentei Preda Mirela
Violeta;
- prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5460/2018, cu
modificările și completările ulterioare;
- 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 Admite contestația doamnei Badea (Preda) Mirela Violeta, profesor titular pe catedra de
limba engleză la Liceul Tehnologic Drăgănești Vlașca, având dreptul de a fi repartizată pe post
prin pretransfer consimțit între unitățile de învățământ.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte de ședință al Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General Adjunct,
prof. Monica COMAN

HOTĂRÂRE NR. 52/22.05.2019
Având în vedere:
- contestația nr. 4340/21.05.2019 a doamnei prof. Ciupercă P. Simona Iuliana, profesor titular la
catedra de limba engleză la Școala Gimnazială „Sfinții Voievozi” Bragadiru și Liceul Teoretic
„Al. Ghica” Alexandria, prin care contestă decizia Comisiei de mobilitate a ISJ Teleorman din
ședința din data de 20.05.2019 de a nu i se fi repartizat postul de limba engleză de la Școala
Gimnazială nr. 5 Alexandria;
- prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5460/2018, cu
modificările și completările ulterioare;
- 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 Respinge contestația doamnei prof. Ciupercă P. Simona Iuliana, profesor titular la catedra
de limba engleză la Școala Gimnazială „Sfinții Voievozi” Bragadiru și Liceul Teoretic „Al.
Ghica” Alexandria.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte de ședință al Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General Adjunct,
prof. Monica COMAN

HOTĂRÂRE NR. 53/28.05.2019
Având în vedere:
- referatul nr. 4590/28.05.2019, întocmit de inspectori școlari Nițu Narciza Florentina și Șuică Maria
Elena, privind soluționarea contestației depuse de domnul Cercel Doru, profesor la Școala Gimnazială
Bogdana, având în vedere respingerea dosarului depus pentru concursul de selecție a cadrelor didactice
pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, 2019, seria a 14-a;
- prevederile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor
didactice pentru constituirea corpului național de experți în managementul educațional, anexa 1 la
OMECTS nr. 5549/06.10.2011;
- prevederile OMECTS nr. 4838/27.07.2012 privind modificarea și completarea OMECTS nr.
5549/06.10.2011;
- prevederile OMEN nr. 3860/04.04.2019 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de
selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management
educațional, seria a 14-a;
- adresa DGÎSSEP nr. 30254/11.04.2019 referitoare la concursul de selecție a cadrelor didactice pentru
constituirea corpului național de experți în managementul educațional, seria a 14-a,
- 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 Respinge contestația și dosarul depuse de domnul Cercel Doru, profesor la Școala Gimnazială
Bogdana corpului național de experți în management educațional, 2019, seria a 14-a, pentru concursul
de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management
educațional, 2019, seria a 14-a, în baza prevederilor art. 7 din Metodologia privind organizarea și
desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de
experți în managementul educațional, anexa 1 la OMECTS nr. 5549/06.10.2011.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
Comisia de evaluare a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în
management educațional, 2019, seria a 14-a, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General,
prof. Valeria GHERGHE

HOTĂRÂRE NR. 54/28.05.2019
Având în vedere:
- Referatul nr. 4595/28.05.2019, 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 Pană I. Mihăiță. În referat se menționează că documentele au
fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare;
- Referatul nr. 4596/28.05.2019, 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 Ghindaru I. Bogdan Valentin. În referat se menționează că
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare;
- Referatul nr. . 4597/28.05.2019, 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 Popa F. Dragoș Daniel. 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.
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 Pană I. Mihăiță,
cu respectarea legislației în vigoare.
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Ghindaru I.
Bogdan Valentin, cu respectarea legislației în vigoare.
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Popa F. Dragoș
Daniel, cu respectarea legislației în vigoare.
Art. 4 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. 55/28.05.2019
Având în vedere:
- Referatul nr. 3752/09.05.2019, întocmit de inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, Dide
Amalia Larisa Costina, privind amânarea etapelor examenului pentru obținerea gradului I în seria
2020-2022 a doamnei profesor pentru învățământ primar Simion (Găman) A. Florentina Lucia de la
Școala Gimnazială Poroschia;
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 35, alin. 21 din Metodologia 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 amânarea amânarea etapelor examenului pentru obținerea gradului I în seria 2020-2022
a doamnei profesor pentru învățământ primar Simion (Găman) A. Florentina Lucia de la Școala
Gimnazială Poroschia.
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

