
 

 
 
  

  
 

HOTĂRÂRE NR. 1080/02.11.2018 
 

Având în vedere: 
 
- cererea nr. 11532/14.09.2018 prin care doamna profesor Mitran Mariana, director al Școlii 
Gimnaziale Beuca și-a prezentat demisia din funcție; 
- cererea nr. 14281/02.11.2018 prin care doamna Mitran Mariana revine asupra solicitării demisiei din 
funcția de director; 
- prevederile art. 254, alin (1), art. 246 alin (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului M.E.N. nr. 3969/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și 
desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director sau de director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar, art. 27; 
- prevederile Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 
preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, anexă la O.M.E.N. nr. 5485/13.11.2017, modificat prin 
O.M.E.N. nr. 3017/2018, 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1 Ia act de solicitarea doamnei Mitran Mariana de a reveni asupra demisiei din funcția de director. 
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. 1081/02.11.2018 

Având în vedere: 

- Regulamentul propriu de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al 
Inspectoratului Școlar Județean Teleorman nr. 12099/27.09.2018 pentru anul școlar 2018-2019; 
- responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean 
Teleorman în anul școlar 2017-2018; 
- 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 Aprobă Regulamentul propriu de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație 
al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman pentru anul școlar 2018-2019 și responsabilitățile 
membrilor Consiliului de Administrație, cu următoarele modificări: adăugarea mențiunii „când 
este cazul/după caz” la art. 11, litera w și eliminarea din atribuțiile doamnei director al CCD cea 
de a propune spre aprobarea Consiliului de Administrație Planul managerial anual al CCD 
Teleorman. 
Art. 2 Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 1082/02.11.2018 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 14271/02.11.2018, 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 Pârvu M. ST. Liviu Sorin. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 14272/02.11.2018, 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 Istrate A. Iuliana Victoria. 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 Diplomă de bacalaureat pe numele Pârvu M. ST. Liviu 
Sorin, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Istrate A. Iuliana 
Victoria, cu respectarea legislației în vigoare. 
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. Valeria GHERGHE 

 
 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 1083/02.11.2018 
 
Având în vedere: 
 
- referatul nr. 14273/02.11.2018, întocmit de domnul inspector școlar, prof. Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind reorganizarea rețelei școlare începând cu anul școlar 2019-2020 
pentru unitățile de învățământ de pe raza U.A.T. Drăgănești-Vlașca, prin care se propune spre aprobare 
fuzionarea prin absorbție a Liceului Tehnologic Drăgănești-Vlașca cu Școala Gimnazială Drăgănești-
Vlașca, Grădinița cu Program Normal nr. 1 Drăgănești-Vlașca și Grădinița cu Program Normal nr. 2 
Comoara, prima având calitatea de absorbant, iar celelalte trei calitatea de unitate absorbită, rămânând 
în rețeaua școlară ca unități de învățământ fără personalitate juridică și arondate Liceului Tehnologic 
Drăgănești-Vlașca; 
- adresa nr. 6695/01.11.2018 a U.A.T. Drăgănești-Vlașca privind menținerea rețelei școlare pentru anul 
școlar 2019-2020; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.N. nr. 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 
școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, 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 2019-2020. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1 Aprobă reorganizarea rețelei școlare începând cu anul școlar 2019-2020 pentru unitățile de 
învățământ de pe raza U.A.T. Drăgănești-Vlașca, prin care se propune spre aprobare fuzionarea prin 
absorbție a Liceului Tehnologic Drăgănești-Vlașca cu Școala Gimnazială Drăgănești-Vlașca, Grădinița 
cu Program Normal nr. 1 Drăgănești-Vlașca și Grădinița cu Program Normal nr. 2 Comoara, prima 
având calitatea de absorbant, iar celelalte trei calitatea de unitate absorbită, rămânând în rețeaua 
școlară ca unități de învățământ fără personalitate juridică și arondate Liceului Tehnologic Drăgănești-
Vlașca. 
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 
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