
 

 

HOTĂRÂRE NR. 926/05.10.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 11432/04.10.2017, prin care se propune spre validare lista finală cuprinzând 
cadrele didactice cu statut de metodist, pe discipline/ specializări/ domenii, pentru anul școlar 
2017-2018; 
- Referatul nr. 11433/04.10.2017, prin care se propune  spre aprobare componența Consiliilor 
Consultative pe discipline și Consiliului Consultativ al directorilor unităților de învățământ 
pentru anul școlar 2017-2018; 
- prevederile Procedurii operaționale privind selecția cadrelor didactice în vederea constituirii 
corpului de metodiști ai IȘJ Teleorman nr. 10925/25.09.2017; 
- prevederile art. 11 (w) din Anexa 1, cap. IV a Regulamentului cadru de organizare și 
funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS nr. 5530/05.10.2011; 
- 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 cuprinzând cadrele didactice cu statut de metodist, pe discipline/ 
specializări/ domenii pentru anul școlar 2017-2018. 
Art. 2 Aprobă componența Consiliilor Consultative pe discipline și Consiliului Consultativ al 
directorilor unităților de învățământ pentru anul școlar 2017-2018. 
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. Valeria GHERGHE 

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 927/05.10.2017 

Având în vedere: 

- propunerile privind componența Comisiei paritare la nivelul Inspectoratului Școlar Județean 
Teleorman; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor paritare, 
Anexa nr. 2 la Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ 
Preuniversitar înregistrat la M.M.J.S. - D.D.S. sub nr. 78 din data de 22.02.2017.  
 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă componența Comisiei paritare la nivelul Inspectoratului Școlar Județean 
Teleorman pentru anul școlar 2017-2018, după cum urmează: 
- Gherghe Valeria - inspector școlar general; 
- Nițu Narciza Florentina - inspector școlar pentru management instituțional; 
- Tătaru Daniela Ioana - inspector școlar pentru managementul resursei umane; 
- Ologeanu Nicolae - inspector școlar pentru educație fizică și sport; 
- Vacu Mirela - consilier domeniul administrativ. 
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. 928/05.10.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 11449/05.10.2017, întocmit de inspectorii școlari Davidescu Tatiana și Cepan 
Alina, privind amânarea etapelor examenului pentru obținerea gradului didactic I pentru doamna 
profesor de învățământ primar, Dobrescu (Sârbu) R. Silvia Alina, de la Școala Gimnazială nr. 2 
Cosmești; 
- Referatul nr. 11448/05.10.2017, întocmit de inspectorii școlari Davidescu Tatiana și Cepan 
Alina, privind amânarea etapelor examenului pentru obținerea gradului didactic I pentru doamna 
profesor de învățământ primar, Neacșu (Sârbu) R. Lucica Daniela, de la Școala Gimnazială 
Moșteni; 
- Referatul nr. 11450/05.10.2017, întocmit de inspectorii școlari Davidescu Tatiana și Cepan 
Alina, privind amânarea susținerii examenului pentru obținerea gradului didactic II pentru 
doamna profesor de biologie, Carmocanu Oprița, de la Școala Gimnazială Plopii Slăvitești; 
- 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 I pentru doamna 
profesor de învățământ primar, Dobrescu (Sârbu) R. Silvia Alina, de la Școala Gimnazială nr. 2 
Cosmești. 
Art. 2 Aprobă amânarea etapelor examenului pentru obținerea gradului didactic I pentru doamna 
profesor de învățământ primar, Neacșu (Sârbu) R. Lucica Daniela, de la Școala Gimnazială 
Moșteni. 
Art. 3 Aprobă amânarea susținerii examenului pentru obținerea gradului didactic II pentru 
doamna profesor de biologie, Carmocanu Oprița, de la Școala Gimnazială Plopii Slăvitești. 
Art. 4 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. 929/05.10.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 11090/28.09.2017, întocmit de doamna inspector școlar Șuică Elena, prin care se 
propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele 
Cărbunaru I. Iuliana Melania. În referat se menționează că documentele au fost verificate și sunt 
în conformitate cu legislația în vigoare. 
- Referatul nr. 11455/05.10.2017, întocmit de doamna inspector școlar Șuică Elena, prin care se 
propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele 
Geagulea Gh. Oana Maria. 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 Cărbunaru I. 
Iuliana Melania, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Geagulea Gh. 
Oana Maria, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 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. 930/05.10.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 11462/05.10.2017, întocmit de inspectorii școlari Șuică Maria Elena și Cepan 
Alina, privind suplimentarea planului de școlarizare cu 7 locuri la grupa mică, de la 46 la 53, cu 
5 locuri la grupa mijlocie, de la 37 la 42, cu 6 locuri la grupa mare, de la 49 la 55, la  Grădinița 
cu PP „Ion Creangăˮ Alexandria și cu 1 loc la grupa mică, de la 30 la 31, cu 11 locuri la grupa 
mare, de la 38 la 49 la Grădinița cu PP nr. 10 Alexandria, în anul școlar 2017-2018; 
- Referatul nr. 11461/05.10.2017, întocmit de inspectorii școlari Șuică Maria Elena și Cepan 
Alina, privind suplimentarea planului de școlarizare cu 12 locuri, de la 50-62, la grupa mică și cu 
3 locuri, de la 60 la 63, la grupa mare de la Grădinița cu PP nr. 4 Alexandria, în anul școlar 2017-
2018. 
- Referatul nr. 11464/05.10.2017, întocmit de inspectorii școlari Șuică Maria Elena și Cepan 
Alina, privind suplimentarea planului de școlarizare cu 5 locuri la grupa mică, de la 0 la 5 locuri, 
cu 2 locuri la grupa mijlocie, de la 6 la 8 locuri, la Grădinița cu PN Lisa, structura Școlii 
Gimnaziale Lisa, 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 7 locuri la grupa mică, de la 46 la 53, cu 
5 locuri la grupa mijlocie, de la 37 la 42, cu 6 locuri la grupa mare, de la 49 la 55, la  Grădinița 
cu PP „Ion Creangăˮ Alexandria și cu 1 loc la grupa mică, de la 30 la 31, cu 11 locuri la grupa 
mare, de la 38 la 49 la Grădinița cu PP nr. 10 Alexandria, în anul școlar 2017-2018. 
Art. 2 Aprobă suplimentarea planului de școlarizare cu 12 locuri, de la 50-62, la grupa mică și cu 
3 locuri, de la 60 la 63, la grupa mare de la Grădinița cu PP nr. 4 Alexandria, în anul școlar 2017-
2018. 
Art. 3 Aprobă suplimentarea planului de școlarizare cu 5 locuri la grupa mică, de la 0 la 5 locuri, 
cu 2 locuri la grupa mijlocie, de la 6 la 8 locuri, la Grădinița cu PN Lisa, structura Școlii 
Gimnaziale Lisa, în anul școlar 2017-2018. 
Art. 4 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. 931/05.10.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 11465/05.10.2017, întocmit de inspectorii școlari Șuică Maria Elena și Cepan 
Alina, privind suplimentarea planului de școlarizare cu 1 loc, de la 28 la 29 de locuri, la clasa a 
IV-a, la Școala Gimnazială nr. 3 Zimnicea, în anul școlar 2017-2018; 
- Referatul nr. 10570/13.09.2017, întocmit de inspectorii școlari Șuică Maria Elena și Cepan 
Alina, privind suplimentarea numărului de locuri la clasa pregătitoare cu 1 loc, de la 53 la 54 de 
locuri, la Școala Gimnazială „Zaharia Stancuˮ Roșiorii de Vede, 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; 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă suplimentarea planului de școlarizare cu 1 loc, de la 28 la 29 de locuri, la clasa a 
IV-a, la Școala Gimnazială nr. 3 Zimnicea, în anul școlar 2017-2018. 
Art. 2 Aprobă suplimentarea numărului de locuri la clasa pregătitoare cu 1 loc, de la 53 la 54 de 
locuri, la Școala Gimnazială „Zaharia Stancuˮ Roșiorii de Vede, 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. 932/05.10.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 11451/05.10.2017, întocmit de doamna inspector școlar Cepan Alina Daniela, 
inspector școlar pentru proiecte educaționale, alternative educaționale și învățământ particular,  
prin care se propune spre aprobare Procedura operațională privind mobilitățile cadrelor didactice 
din județ în activități de mobilitate europeană și internațională, realizată individual sau în cadrul 
parteneriatelor. 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 149-152 din Legea nr. 53 - Codul muncii; 
- prevederile Hotărârii nr. 518/10.07.1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului 
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. 
        
        În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă Procedura privind realizarea mobilităților cadrelor didactice din județ în activități 
de mobilitate europeană și internațională, realizată individual sau în cadrul parteneriatelor, în 
forma prezentată. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
cadrele didactice din județ care realizează mobilități internaționale individuale și din cadrul 
proiectelor Erasmus+, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

 



 

  HOTĂRÂRE NR. 933/09.10.2017 

Având în vedere: 

- propunerea doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, privind numirea prin 
detașare în interesul învățământului în funcția de inspector școlar Rețea școlară/Plan școlarizare 
(1 normă), a domnului Marioara Adrian, profesor titular la Școala Gimnazială Salcia, membru 
CNEME, începând cu 10.10.2017, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 
31.08.2018; 
- prevederile art. 254 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile art. 83, alin. (2) din Metodologia de mobilitate a personalului didactic din 
învățământul preuniversitar aprobată prin OMENCS nr. 5739/2016; 
- 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; 
- consimțământul domnului Marioara Adrian pentru numirea prin detașare în interesul 
învățământului în funcția de inspector școlar Rețea școlară/Plan școlarizare (1 normă), înregistrat 
cu nr. 11639/09.10.2017. 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Acordă aviz favorabil propunerii de numire prin detașare în interesul învățământului în 
funcția de inspector școlar Rețea școlară/Plan școlarizare (1 normă), a domnului Marioara 
Adrian, începând cu 10.10.2017, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 
31.08.2018. 
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. 934/09.10.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 11567/09.10.2017, întocmit de doamnele inspectori școlari Marilena Ion și Nițu 
Narciza, prin care se propun spre validare calificativele acordate directorilor și directorilor 
adjuncți din județul Teleorman pentru activitatea managerială desfășurată în anul școlar 2016-
2017; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile OMEN nr. 3623/11.04.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea 
anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățil de 
învățământ preuniversitar; 
- fișele de (auto)evaluare, rapoartele argumentative și documentele justificative depuse de 
directorii și directorii adjuncți din județul Teleorman pentru activitatea managerială desfășurată 
în anul școlar 2016-2017; 
- rapoartele de etapă întocmite de inspectorii școlari; 
- punctajele acordate de Comisia de evaluare înființată a nivelul I.Ș.J. Teleorman; 
- punctajele aprobate de inspectorul școlar general, prof. Valeria Gherghe. 
        
        În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Validează calificativele acordate directorilor și directorilor adjuncți din județul Teleorman 
pentru activitatea managerială desfășurată în anul școlar 2016-2017. 
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. 935/09.10.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 11590/09.10.2017, întocmit de inspectorii școlari Davidescu Tatiana și Cepan 
Alina, prin care se propune aprobarea solicitării doamnei profesor consilier Rușanu Simona, de 
la CJRAE Teleorman/Școala Gimnazială „Mihai Viteazulˮ Alexandria, de amânare a susținerii 
examenului pentru obținerea gradului didactic II pentru seria 2018-2020 și a etapelor 
examenului; 
- 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 și a susținerii 
examenului pentru obținerea gradului didactic II pentru seria 2018-2020 pentru doamna Rușanu 
Simona, de la CJRAE Teleorman/Școala Gimnazială „Mihai Viteazulˮ 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. 936/16.10.2017 

Având în vedere: 

- Raportul privind starea învățământului în județul Teleorman nr. 11543/06.10.2017 pentru  anul 
școlar 2016-2017; 
- Regulamentul de ordine interioară al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman nr. 
11855/12.10.2017; 
- 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 Raportul privind starea învățământului în județul Teleorman nr. 11543/06.10.2017 
pentru  anul școlar 2016-2017. 
Art. 2 Aprobă Regulamentul de ordine interioară al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman 
nr. 11855/12.10.2017. 
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. Valeria GHERGHE 

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 937/16.10.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 11963/13.10.2017 prin care se propune  spre aprobare componența Comisiei 
judeţene pentru organizarea examenului de Evaluare Naţională  în anul şcolar 2017-2018; 
- prevederile  art. 8, alin. (3) din Anexa 2 la Ordinul MECTS nr. 4801/31.08.2010, din 
Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în 
anul școlar 2010-2011; 
- prevederile Ordinului MEN nr. 4793/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării 
naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018; 
- 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 componența Comisiei judeţene pentru organizarea examenului de Evaluare 
Naţională  în anul şcolar 2017-2018, în forma prezentată. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
membrii Comisiei judeţene pentru organizarea examenului de Evaluare Naţională 2018 vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 938/16.10.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 11659/10.10.2017, 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 Bădica V. Mirela-Mădălina. 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 Bădica V. 
Mirela-Mădălina, cu respectarea legislației în vigoare. 
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 
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