
 
 

HOTĂRÂRE NR. 105/01.10.2019 

Având în vedere: 

- invitația de parteneriat proiect „Educația - o șansă pentru viitorul meu”, program de finațare 
ADS din fonduri europene POCU/665/6/23/23/OPERAȚIUNE COMPOZITĂ OS 6.4, 6.6. a 
Asociației RO Administrația; 
- propunerea de proiect conceput pentru A Doua Șansă, finanțat prin POCU, cod de asociere 
133415-574, cu titlul „Educația - o șansă pentru viitorul meu” 
     
   În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă propunerea de parteneriat a Asociației RO Administrația privind proiectul 
„Educația - o șansă pentru viitorul meu”, program de finațare ADS din fonduri europene 
POCU/665/6/23/23/OPERAȚIUNE COMPOZITĂ OS 6.4, 6.6.. 
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. 106/01.10.2019 

Având în vedere: 

- Graficul unic de monitorizare și control al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman nr. 
10686/26.09.2019 pentru anul școlar 2019-2020; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea consiliului de 
administrație al inspectoratului școlar, aprobat prin Ordinul nr. 5530/05.10.2011, cu modificările 
și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 
3400/2015 privind modificarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare; 
- prevederile Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, anexă la 
OMECTS nr. 5547/2011; 
- prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 
preuniversitar nr. 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare. 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă Graficul unic de monitorizare și control al Inspectoratului Școlar Județean 
Teleorman nr. 10686/26.09.2019 pentru anul școlar 2019-2020. 
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. 107/01.10.2019 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 10691/26.09.2019, întocmit de doamna inspector școlar învățământ profesional și 
tehnic, prof. Costache Florentina Flori, prin care se înaintează spre aprobare Lista C.D.L.-urilor pentru 
anul școlar 2019-2020; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul M.E.C.T. nr. 3914/18.05.2017 referitor la aprobarea Reperelor metodologice privind 
elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală (CDL) pentru clasele a IX-a și a X-a, ciclul inferior al 
liceului, filiera tehnologică și învățământul profesional; 
- Ordinul M.E.N. nr. 3502/29.03.2018 privind aprobarea Orientărilor metodologice generale pentru 
elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală (CDL) pentru clasele a XI-a și a XII-a, ciclul superior 
al liceului, filiera tehnologică și pentru clasa a XI-a învățământ profesional; 
- avizarea C.D.L. propuse pentru anul școlar 2019-2020 de către instituțiile de învățământ 
preuniversitar care școlarizează elevi în învățământul profesional și tehnic în ședința Comitetului Local 
de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) Teleorman. 
 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1 Aprobă Lista C.D.L.-urilor pentru anul școlar 2019-2020, în forma prezentată. 
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. 108/11.10.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 11374/10.10.2019, întocmit de doamnele inspectori școlari, Ion Marilena Gabriela 
și Nițu Narciza Florentina, prin care se înaintează spre aprobare calificativele finale acordate 
directorilor și directorilor adjuncți din județul Teleorman în urma evaluării activității 
manageriale desfășurată în anul școlar 2018-2019, calificative aflate în Tabelul centralizator nr. 
11375/10.10.2019; 
- 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; 
- Procedura operațională revizuită privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate 
de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar din județul 
Teleorman în anul școlar 2018-2019; 
- Decizia nr. 1847/10.09.2019 de constituire a subcomisiilor de evaluare anuală a activității 
manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ 
preuniversitar din județul Teleorman în anul școlar 2018-2019; 
- Tabelele centralizatoare nr. 10668/25.09.2019 și nr. 11341/10.10.2019 cuprinzând rezultatele 
evaluării activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de 
învățământ preuniversitar din județul Teleorman în anul școlar 2018-2019, aprobate anterior de 
inspectorul școlar general; 
 
        În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă calificativele acordate directorilor și directorilor adjuncți din județul Teleorman 
pentru activitatea managerială desfășurată în anul școlar 2018-2019. 
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. 109/11.10.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 11488/11.10.2019, prin care se propune spre validare listele finale cuprinzând 
cadrele didactice cu statut de metodist, pe discipline/ specializări/ domenii, pentru anul școlar 
2019-2020; 
- Tabelul nominal nr. 11070/04.10.2019 cu rezultatele finale obținute la concursul pentru selecția 
în funcția de profesor metodist pentru anul școlar 2019-2020; 
- prevederile Procedurii operaționale privind selecția cadrelor didactice în vederea constituirii 
corpului de metodiști ai IȘJ Teleorman nr. 10677/26.09.2019; 
- 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 Listele finale cuprinzând cadrele didactice cu statut de metodist, pe discipline/ 
specializări/ domenii pentru anul școlar 2019-2020, înregistrate cu nr. 11070/04.10.2019 și nr. 
11488/11.10.2019;. 
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. 110/11.10.2019 

Având în vedere: 

- Cererea nr. 11292/09.10.2019 a doamnei inspector școlar, Mocanu Alexandra, prin care se 
solicită modificarea programului de lucru de la inspectoratul școlar, în perioada 14 octombrie-6 
decembrie 2019, acesta urmând să se desfășoare zilnic, după cum urmează: luni, 8,00-16,00; 
marți, 8,00-17,30; miercuri, 8,00-18,30; joi, 8,00-16,00; vineri, 8,00-15,00; 
- participarea în calitate de formator în cadrul proiectului CRED -Curriculum relevant, educație 
deschisă pentru toți. 
     
   În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă modificarea programului de lucru de la inspectoratul școlar, în perioada 14 
octombrie-6 decembrie 2019, doamnei inspector școlar, Mocanu Alexandra, conform solicitării. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 111/11.10.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 10741/11.10.2019, întocmit de inspector școlar pentru educație permanentă, prof. 
Stancu Estera-Ligia, prin care se propune spre aprobare funcționarea programului „Școală după 
școalăˮ în anul școlar 2019-2020 la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mareˮ Alexandria; 
- 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 Aprobă funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul școlar 2019-2020 la 
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mareˮ 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. 112/11.10.2019 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 11474/11.10.2019, 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 Bumbu V. Loredana Camelia. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 11475/11.10.2019, 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 Ștefan G. Rodica Nicoleta. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 11476/11.10.2019, 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 Buga C. Lavinia Olimpia. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 11477/11.10.2019, 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 Gheorghe T. Tudor Florian. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 11479/11.10.2019, 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 Mincă I. Andreea Mădălina. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 11480/11.10.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului pe numele Mincă I. Andreea Mădălina. În referat se 
menționează că documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 11481/11.10.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Certificat de absolvire al liceului pe numele Mincă I. Andreea Mădălina. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 11482/11.10.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Certificat de competență lingvistică  - limba engleză pe numele Mincă I. Andreea Mădălina. În referat 
se menționează că documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 11483/11.10.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Certificat de competență lingvistică  - limba română pe numele Mincă I. Andreea Mădălina. În referat 
se menționează că documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 11484/11.10.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Certificat de competențe digitale pe numele Mincă I. Andreea Mădălina. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 11485/11.10.2019, 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 Manță G. Laurențiu Dan Tudor. 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 Bumbu V. Loredana 
Camelia, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Ștefan G. Rodica 
Nicoleta, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Buga C. Lavinia 
Olimpia, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 4 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Gheorghe T. Tudor 
Florian, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 5 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Mincă I. Andreea 
Mădălina, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 6 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului pe 
numele Mincă I. Andreea Mădălina, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 7 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Certificat de absolvire al liceului pe numele Mincă I. 
Andreea Mădălina, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 8 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Certificat de competență lingvistică  - limba engleză pe 
numele Mincă I. Andreea Mădălina, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 9 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Certificat de competență lingvistică  - limba română pe 
numele Mincă I. Andreea Mădălina, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 9 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Certificat de competențe digitale pe numele Mincă I. 
Andreea Mădălina, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 9 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Manță G. Laurențiu 
Dan Tudor, 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. Valeria GHERGHE 

 
 



 

 

 
 
  

 

HOTĂRÂRE NR. 113/18.10.2019 
Având în vedere: 
- referatul nr. 11727/17.10.2019 privind situația clasei a XI-a învățământ liceal profesional de la Liceul 
Teoretic Videle, prin care se propune spre analiză și aprobare funcționarea clasei a XI-a, nivel de 
învățământ profesional, specializarea/calificarea Mecanic, utilaje și instalații industriale, cu un număr 
de 10 elevi, sub efectivul prevăzut de LEN nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 63 alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- rezultatele verificării de către ISJ Teleorman a modului de constituire, la nivelul unității de 
învățământ preuniversitar din județ a formațiunilor de studiu, înregistrate în aplicația informatică SIIIR 
și a efectivelor de elevi pentru anul școlar 2019-2020, verificare efectuată în perioada 07-10.10.2019; 
- adresa Liceului Teoretic Videle nr. 5003/14.10.2019, înregistrată la ISJ Teleorman cu nr. 
11540/14.10.2019, prin care solicită aprobarea funcționării clasei a XI-a nivel de învățământ 
profesional, specializarea/calificarea Mecanic, utilaje și instalații industriale, cu un număr de 10 elevi, 
sub efectivul prevăzut de LEN nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 
- constatarea funcționării la nivelul unității de învățământ Liceul Teoretic Videle a unei clase a XI-a 
nivel de învățământ profesional, specializarea/calificarea Mecanic, utilaje și instalații industriale cu 10 
elevi, sub efectivul prevăzut de LEN nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, fără 
aprobarea Consiliului de administrație al ISJ Teleorman; 
- rezultatele verificării documentelor școlare și de evidență ale Liceului Teoretic Videle pentru clasa a 
XI-a, nivel învățământ profesional, specializarea/calificarea profesională Mecanic, utilaje și instalații 
industriale; 
- prevederile Planurile cadru în vigoare și ale programelor școlare pentru clasa a XI-a nivel de 
învățământ profesional, specializarea/calificarea Mecanic, utilaje și instalații industriale, respectiv 
pentru clasa a X-a filiera tehnologică, nivel de învățământ liceal de zi, specializarea tehnician mecanic 
pentru întreținere și reparații; 
- propunerea doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, ca fiecare inspector de 
specialitate să facă o analiză a planurilor cadru și a programelor pentru clasa a XI-a nivel de 
învățământ profesional, specializarea/calificarea Mecanic, utilaje și instalații industriale, respectiv 
pentru clasa a X-a filiera tehnologică, nivel de învățământ liceal de zi, specializarea tehnician mecanic 
pentru întreținere și reparații pentru varianta comasării celor două clase; 
- propunerea doamnei inspector școlar general adjunct, prof. Monica Coman, de a fi realizată și o 
analiză tehnic-financiară de către compartimentul de specialitate al Liceului Teoretic Videle pentru 
situația în care clasa a XI-a nivel de învățământ profesional, specializarea/calificarea Mecanic, utilaje 
și instalații industriale ar funcționa cu 10 elevi în acest an școlar; 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă propunerea doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, ca fiecare 
inspector de specialitate să facă o analiză a planurilor cadru și a programelor pentru clasa a XI-a nivel 
de învățământ profesional, specializarea/calificarea Mecanic, utilaje și instalații industriale, respectiv 
pentru clasa a X-a filiera tehnologică, nivel de învățământ liceal de zi, specializarea tehnician mecanic 
pentru întreținere și reparații pentru varianta comasării celor două clase. 
Art. 2 Aprobă propunerea doamnei inspector școlar general adjunct, prof. Monica Coman, de a fi 
realizată și o analiză tehnic-financiară de către compartimentul de specialitate al Liceului Teoretic 



 

 

 
 
  

Videle pentru situația în care clasa a XI-a nivel de învățământ profesional, specializarea/calificarea 
Mecanic, utilaje și instalații industriale ar funcționa cu 10 elevi în acest an școlar. 
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. 114/18.10.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 11615/15.09.2019, întocmit de inspectori școlari managementul resurselor umane, 
prof. Alexandra Negrea și prof. Ioana Daniela Tătaru, prin care se propune spre analiză și 
aprobare solicitarea domnului Ferăstrău Dănuț, director la Școala Gimnazială Măgura, 
înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman cu nr. 11502/11.10.2019, referitoare la 
aprobarea concediului fără plată cu durata de un an, începând cu data de 14.10.2019; 
- prevederile art. art. 255 alin (8) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 31, alin. (4) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de 
activitate învățământ preuniversitar, înregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 435/17.04.2019; 
- prevederile Codului Muncii - Legea nr. 53/2003 cu modificările și completările ulterioare. 
     
   În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă solicitarea domnului Ferăstrău Dănuț, director la Școala Gimnazială Măgura, 
înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman cu nr. 11502/11.10.2019, referitoare la 
aprobarea concediului fără plată cu durata de un an, începând cu data de 14.10.2019. 
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. 115/18.10.2019 

Având în vedere: 

- Cererea nr. 11671/17.10.2019 a doamnei inspector școlar, Lăpădatu Angela Gabriela, prin care 
se solicită modificarea programului de lucru de la inspectoratul școlar, în perioada 21 octombrie-
6 decembrie 2019, acesta urmând să se desfășoare zilnic între orele 8.00-16.00 ; 
- Cererea nr. 11670/17.10.2019 a domnului inspector școlar, Ilie Sorin Gabriel, prin care se 
solicită modificarea programului de lucru de la inspectoratul școlar, în perioada 4 noiembrie 
2019-15 ianuarie 2020, acesta urmând să se desfășoare zilnic, după cum urmează: luni, 8,00-
16,00; marți, 7,30-15,30; miercuri, 8,00-16,00; joi, 7,30-15,30; vineri, 8,00-16,00; 
- participarea în calitate de formatori în cadrul proiectului CRED -Curriculum relevant, educație 
deschisă pentru toți. 
     
   În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă modificarea programului de lucru de la inspectoratul școlar, în perioada 21 
octombrie-6 decembrie 2019, doamnei inspector școlar, Lăpădatu Angela Gabriela, conform 
solicitării. 
Art. 2 Aprobă modificarea programului de lucru de la inspectoratul școlar, în perioada perioada 
4 noiembrie 2019-15 ianuarie 2020, domnului inspector școlar, Ilie Sorin Gabriel, conform 
solicitării. 
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. 116/18.10.2019 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 11717/18.10.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Certificat de calificare nivel 1 pe numele Mihai R. Elena. În referat se menționează că documentele au 
fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 11718/18.10.2019, 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 Zariosu L. Cristina. 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 Certificat de calificare nivel 1 pe numele Mihai R. 
Elena, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Zariosu L. Cristina, 
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. 117/18.10.2019 

Având în vedere: 

- Solicitarea sindicatului „Spiru Haret” Teleorman, înregistrată la ISJ Teleorman cu nr. 
11690/17.10.2019, prin care se solicită ca în ședința Consiliului de administrație din 18.10.2019 
să fie introdus la ordinea de zi un punct cu privire la modificarea dispozițiilor art. 3, alin. (5) a 
Regulamentului propriu de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al 
Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, an școlar 2019-2020, pentru a fi în acord cu 
dispozițiile art. 92, alin. (2) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de 
Activitate Învățământ Preuniversitar, înregistrat la M.M.J.S. - D.D.S. cu nr. 435/17.04.2019; 
- prevederile art. 92, alin. (2) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de 
Activitate Învățământ Preuniversitar, înregistrat la M.M.J.S. - D.D.S. cu nr. 435/17.04.2019; 
     
   În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Nu aprobă modificarea ordinii de zi. 
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. 118/25.10.2019 
Având în vedere: 
- referatul nr. 12661/24.10.2019 privind situația clasei a XI-a învățământ liceal profesional de la Liceul 
Teoretic Videle, prin care se propune spre aprobare funcționarea clasei a XI-a, nivel de învățământ 
profesional, specializarea/calificarea Mecanic, utilaje și instalații industriale, cu un număr de 10 elevi, 
sub efectivul prevăzut de LEN nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, prin comasare cu 
clasa a X-a profil tehnologic, nivel de învățământ liceal de zi, specializarea tehnician mecanic pentru 
întreținere și reparații, cu excepția orelor de instruire practică, ore care se pot face separat; 
- prevederile art. 63 alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- rezultatele verificării de către ISJ Teleorman a modului de constituire, la nivelul unității de 
învățământ preuniversitar din județ a formațiunilor de studiu, înregistrate în aplicația informatică SIIIR 
și a efectivelor de elevi pentru anul școlar 2019-2020, verificare efectuată în perioada 07-10.10.2019; 
- adresa Liceului Teoretic Videle nr. 5003/14.10.2019, înregistrată la ISJ Teleorman cu nr. 
11540/14.10.2019, prin care solicită aprobarea funcționării clasei a XI-a nivel de învățământ 
profesional, calificarea Mecanic, utilaje și instalații industriale, cu un număr de 10 elevi, sub efectivul 
prevăzut de LEN nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 
- constatarea funcționării la nivelul unității de învățământ Liceul Teoretic Videle a unei clase a XI-a 
nivel de învățământ profesional, specializarea/calificarea Mecanic, utilaje și instalații industriale cu 10 
elevi, sub efectivul prevăzut de LEN nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, fără 
aprobarea Consiliului de administrație al ISJ Teleorman; 
- documentele de analiză elaborate de inspectorii școlari; 
- prevederile Planurile cadru în vigoare și ale programelor școlare pentru clasa a XI-a nivel de 
învățământ profesional, calificarea Mecanic, utilaje și instalații industriale, respectiv pentru clasa a X-a 
profil tehnologic, nivel de învățământ liceal de zi, specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și 
reparații; 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă funcționarea clasei a XI-a, nivel de învățământ profesional, calificarea Mecanic, utilaje 
și instalații industriale prin comasare cu clasa a X-a profil tehnologic, nivel de învățământ liceal de zi, 
specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații de la Liceul Teoretic Videle, cu excepția 
orelor de instruire practică, conform propunerii din referat, în urma obținerii avizului Ministerului 
Educației Naționale. 
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. 119/25.10.2019 
Având în vedere: 
- referatul nr. 12263/24.10.2019, întocmit de doamna inspector Negrea Alexandra, compartimentul 
managementul resurselor umane, prin care se propun spre avizare listele care cuprind încadrarea în 
regim de plata cu ora a personalului de conducere din unitățile de învățământ și a personalului de 
îndrumare și control din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul 
preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5460/12.11.2018, modificată și 
completată prin O.M.E.N. nr. 3886/2019. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Avizează listele care cuprind încadrarea în regim de plata cu ora a personalului de conducere 
din unitățile de învățământ și a personalului de îndrumare și control din cadrul Inspectoratului Școlar 
Județean Teleorman, în forma prezentată. 
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. 120/25.10.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12264/24.10.2019 prin care se propune spre avizare prelungirea programului 
domnului Florea Ionuț Cătălin, director adjunct la Școala Gimnazială nr. 7 Alexandria, pentru 
desfășurarea orelor din cadrul proiectului POCU „Acces egal și calitativ la educație în județele 
Giurgiu și Teleorman - EDUGREAT”, ID 105966, beneficiar Inspectoratul Școlar Județean 
Teleorman, astfel: luni, în intervalul 17,00-18,00, marți și miercuri în intervalul orar 16,00-
18,00; 
- prevederile art. 94, alin. (4) din OMEN nr. 5460/12.11.2018 din Metodologia-cadru privind 
mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, 
aprobată prin OMEN nr. 5460/12.11.2018 și ale OMEN nr. 3886/2019 pentru modificarea și 
completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul 
preuniversitar în anul școlar 2019-2020; 
- Contractul de finanțare nr. 27764/ 24.04.2018, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene, în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 
și Inspectoratul Școlar Județean Teleorman pentru proiectul  „Acces egal și calitativ la educație 
în județele Giurgiu și Teleorman – EDUGREAT”; 
     
   În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Avizează prelungirea programului domnului Florea Ionuț Cătălin, director adjunct la 
Școala Gimnazială nr. 7 Alexandria, pentru desfășurarea orelor din cadrul proiectului POCU 
„Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu și Teleorman - EDUGREAT”, ID 105966, 
beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, conform solicitării. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 121/25.10.2019 

Având în vedere: 

- Cererea nr. 12048/24.10.2019 a domnului inspector școlar Barbu Ionuț Valentin prin care se 
solicită prelungirea programului de lucru în zilele de miercuri, de la 16,30 la 17,30, în vederea 
recuperării unei ore suplimentare efectuate în timpul programului de lucru; 
- prevederile art. 94 din OMEN nr. 5460/12.11.2018 din Metodologia-cadru privind mobilitatea 
personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin 
OMEN nr. 5460/12.11.2018 și ale OMEN nr. 3886/2019 pentru modificarea și completarea 
Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în 
anul școlar 2019-2020; 
     
   În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă prelungirea programului de lucru în zilele de miercuri, de la 16,30 la 17,30 pentru 
domnul inspector școlar Barbu Ionuț Valentin, conform solicitării. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 122/25.10.2019 

Având în vedere: 

- Acordul de colaborare al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, serviciu public cu 
personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman și Direcția Regională de 
Învățământ Primar și Secundar a Regiunii Macedoniei Centrale privind organizarea de schimburi 
de experiență, participarea la proiecte comune în cadrul programului Erasmus+, organizarea de 
schimburi directe de grupuri de copii, organizarea de activități culturale și sportive; 
- prevederile programului UE pentru educație, formare, tineret și sport Erasmus+; 
- 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 propunerea de colaborare a Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, 
serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman și 
Direcția Regională de Învățământ Primar și Secundar a Regiunii Macedoniei Centrale. 
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 
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