
 

HOTĂRÂRE NR. 1043/07.09.2018 

Având în vedere: 

- Graficul și tematica Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman 
pentru anul școlar 2018-2019; 
- referatul nr. 11127/07.09.2018, întocmit de Compartimentele Managementul instituțional și 
rețea școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre analiză și aprobare numărul de membri 
ai consiliilor de administrație pentru fiecare unitate de învățământ din județ, pentru anul școlar 
2018-2019;  
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile OMEN nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar; 
- prevederile OMEN nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea 
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014; 
- 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 Graficul și tematica Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar 
Județean Teleorman pentru anul școlar 2018-2019. 
Art. 2 Aprobă numărul de membri CA ai fiecărei unități de învățământ din județ, în forma 
prezentată. 
Art. 3 Consiliul de Administrație al 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. 1044/07.09.2018 
 

Având în vedere: 
- Referatul nr. 11118/07.04.2018, întocmit de inspector școlar dezvoltarea resurselor umane, prof. 
Davidescu Tatiana, privind amânarea susținerii inspecției speciale pentru gradul al II-lea și a testului 
din metodica specialității și/sau proba orală de examen în sesiunea 2019 pentru doamna Bană Tinuța, 
profesor suplinitor la catedra de Alimentație publică și turism la Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” 
din Roșiorii de Vede; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 7 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 susținerii inspecției speciale pentru gradul al II-lea și a testului din metodica 
specialității și/sau proba orală de examen în sesiunea 2020 pentru doamna Bană Tinuța, profesor 
suplinitor la catedra de Alimentație publică și turism la Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” din 
Roșiorii de Vede. 
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. 1045/07.09.2018 

Având în vedere: 

- Adresa Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman nr. 
2471/05.09.2018 și înregistrată la ISJ Teleorman cu nr. 10938/05.09.2018, prin care se solicită 
desemnarea unui reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman în Consiliul de 
Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman ; 
- propunerile doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, privind desemnarea 
reprezentanților în Consiliul de Administrație al Casei Corpului Didactic Teleorman și al 
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 12, alin. 3 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor 
județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin 
O.M.E.C.T.S. nr. 5555/07.10.2011; 
- prevederile Ordinului nr. 5554/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Casei Corpului Didactic , 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă desemnarea doamnei Davidescu Tatiana Pompilia în Consiliul de Administrație al 
Casei Corpului Didactic Teleorman în anul școlar 2018-2019. 
Art. 2 Aprobă desemnarea doamnei Ion Marilena Gabriela în Consiliul de Administrație al 
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman în anul școlar 2018-2019. 
Art. 3 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea celor două instituții, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

 



 

HOTĂRÂRE NR. 1046/07.09.2018 

Având în vedere: 
- referatul nr. 11128/30.08.2018, întocmit de inspector școlar, Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind suplimentarea locurilor la clasele a III-a, a IV-a și a V-a, pentru 
anul școlar 2018-2019, din cadrul Școlii Gimnaziale „Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele, prin 
care se propune spre aprobare suplimentarea cu 3 locuri, de la 64 la 67, la clasa a III-a, cu 2 
locuri, de la 60 la 62 la clasa a IV-a și cu 6 locuri, de la 60 la 66, la clasa a V-a, în mod 
excepțional și în interesul educațional al elevilor; 
- referatul nr. 11141/07.09.2018, întocmit de inspector școlar, Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind suplimentarea locurilor la clasa a XII-a, profil uman, 
specializarea filologie, pentru anul școlar 2018-2019, la Colegiul Național Pedagogic „Mircea 
Scarlat” Alexandria, prin care se propune spre analiză și aprobare suplimentarea cu 2 locuri (de 
la 120 la 122, la clasa a XII-a, profil uman, specializarea filologie, în mod excepțional și în 
interesul educațional al elevilor; 
- referatul nr. 11142/07.09.2018, întocmit de inspector școlar, Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind modificarea și aprobarea planului de școlarizare, pentru anul 
școlar 2018-2019, al Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” Roșiorii de Vede, prin care se propune 
spre analiză și aprobarea în planul de școlarizare a unei clase a IX-a (28 de locuri), specializarea 
filologie, învățământ cu frecvență redusă; 
- prevederile art. 63, alin. 3 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 150 alin (2) și art. 155 din OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea 
Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 
modificat și completat prin O.M.E.N. nr. 3027/2018; 
- prevederile O.M.E.N. nr. 5472/2017 privind aprobarea metodologiei pentru 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 2018-2019, 
rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de 
către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare; 
- planul de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019, aprobat prin HG nr. 131/2018 și înaintat la 
ISJ prin adresa MEN nr. 28677/30.03.2018; 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 



 

Art. 1 Aprobă suplimentarea cu 3 locuri, de la 64 la 67, la clasa a III-a, cu 2 locuri, de la 60 la 62 
la clasa a IV-a și cu 6 locuri, de la 60 la 66, la clasa a V-a, în mod excepțional și în interesul 
educațional al elevilor, la Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele. 
Art. 2 Aprobă suplimentarea cu 2 locuri (de la 120 la 122, la clasa a XII-a, profil uman, 
specializarea filologie, în mod excepțional și în interesul educațional al elevilor, la Colegiul 
Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria. 
Art. 3 Aprobă în planul de școlarizare o clasă a IX-a (28 de locuri), specializarea filologie, 
învățământ cu frecvență redusă la Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” Roșiorii de Vede. 
Art. 4 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. 1047/07.09.2018 

Având în vedere: 
- referatul nr. 11143/07.09.2018, întocmit de inspector școlar, Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre analiză și aprobare suplimentarea numărului 
de locuri și de clase pentru clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2018-2019, în mod excepțional 
și în interesul educațional al elevilor; 
- prevederile art. 63, alin. 3 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 
2018-2019, Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3242/23.02.2018, ar. 2 alin (3) art. 20, alin (2) și art. 28, 
alin (5); 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă suplimentarea numărului de locuri la clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2018-
2019, în mod excepțional și în interesul educațional al elevilor, după cum urmează: 
- Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Alexandria, suplimentarea cu 8 locuri, de la 100 la 108, 
pentru 4 clase; 
- Școala Gimnazială nr. 7 Alexandria, suplimentarea cu 1 loc, de la 38 la 39 și suplimentarea cu 
încă o clasă cu 30 de locuri, de la 1 clasă la 2 clase; 
- Școala Gimnazială Tătărăștii de Sus, suplimentarea cu 3 locuri, de la 28 la 31, pentru 1 clasă; 
Art. 2 Aprobă suplimentarea numărului de clase pentru anul școlar 2018-2019, în mod 
excepțional și în interesul educațional al elevilor, după cum urmează: 
- Școala Gimnazială nr. 4 Turnu Măgurele suplimentarea cu 1 clasă program tradițional pentru 
21 de copii din circumscripție; 
- Școala Gimnazială nr. 7 Alexandria, suplimentarea cu 1 clasă cu 30 de locuri; 
- Școala Gimnazială nr. 1 Dobrotești, suplimentarea cu 1 clasă pentru 14 copii din 
circumscripție. 
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. 1048/07.09.2018 

Având în vedere: 
- referatul nr. 10962/06.09.2018, întocmit de inspector școlar, prof. Marilena Ion Măgurele, prin 
care se propune spre analiză solicitarea de transfer, în cadrul Colegiului Național „Anastasescu” 
Roșiorii de Vede, pentru eleva Tetici R. Valentina, clasa a IX-a, de la specializarea Matematică-
informatică la specializarea Filologie, fără respectarea condiției de medie și nemaifiind locuri 
libere la această specializare; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 152 și 155 din OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului - 
cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, modificat și 
completat prin O.M.E.N. nr. 3027/2018; 
- prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 5530/5.11.2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de 
organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, cu modificările și completările ulterioare; 
- planul de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019, aprobat prin HG nr. 131/2018 și înaintat la 
ISJ prin adresa MEN nr. 28677/30.03.2018; 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Respinge solicitarea de transfer, în cadrul Colegiului Național „Anastasescu” Roșiorii de 
Vede, pentru eleva Tetici R. Valentina, clasa a IX-a, de la specializarea Matematică-informatică 
la specializarea Filologie. 
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. 1049/07.09.2018 

Având în vedere: 

- cererea doamnei Stancu Estera Ligia nr. 11018/06.09.2018, privind stabilirea și aprobarea 
programului de lucru, fiind încadrată cu 0,5 normă la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman; 
- cererea doamnei Stoicescu Oana Florentina nr. 11043/06.09.2018, privind stabilirea și 
aprobarea programului de lucru, fiind încadrată cu 0,5 normă la Inspectoratul Școlar Județean 
Teleorman; 
- 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 Regulamentul propriu de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al 
Inspectoratului Școlar Județean Teleorman; 
- prevederile Metodologiei-cadru de mobilitate a personalului didactic de predare din 
învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin OMEN nr. 
5485/13.11.2017, 
  
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă programul de lucru pentru doamna Stancu Estera Ligia, încadrată cu 0,5 n, 
conform solicitării. 
Art. 2 Aprobă programul de lucru pentru doamna Stoicescu Oana Florentina, încadrată cu 0,5 n, 
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. 1050/07.09.2018 

Având în vedere: 
- referatul nr. 11141/07.09.2018, întocmit de domnul inspectori școlari, prof. Marioara Adrian - 
rețea școlară/plan școlarizare ȘI Negrea Alexandra - managementul resurselor umane, privind 
modificarea și aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 al Școlii 
Gimnaziale „Alexandru Colfescu” Alexandria prin care se propune spre analiză și aprobare 
proiectul planului de școlarizare astfel: învățământ preșcolar - 2 clase, 36 preșcolari; învățământ 
primar - 10 clase, 235 de elevi; învățământul gimnazial - 10 clase, 246 de elevi; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.N. nr. 5472/2017 privind aprobarea metodologiei pentru 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 2018-2019, 
rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de 
către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare; 
- planul de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019, aprobat prin HG nr. 131/2018 și înaintat la 
ISJ prin adresa MEN nr. 28677/30.03.2018; 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă modificarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 al Școlii 
Gimnaziale „Alexandru Colfescu” Alexandria, astfel: învățământ preșcolar - 2 clase, 36 
preșcolari; învățământ primar - 10 clase, 235 de elevi; învățământul gimnazial - 10 clase, 246 de 
elevi. 
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. 1051/12.09.2018 
Având în vedere: 
- Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Teleorman pentru anul școlar 218-2019 nr. 
3623/07.09.2018; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 5554/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Casei Corpului Didactic , 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Teleorman pentru anul școlar 218-
2019 nr. 3623/07.09.2018. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea Casei Corpului Didactic Teleorman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 1052/12.09.2018 

Având în vedere: 

- Adresa MEN nr. 883?DGMSPP/06.09.2018 prin care se recomandă numirea, prin decizia 
inspectorului școlar general, pentru anul școlar 2018-2019, a unui cadru didactic în funcția de 
coordonator CJAP; 
- propunerea doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, privind desemnarea 
doamnei Barbu Daniela Carmen, profesor consilier la CJRAE Teleorman, în funcția de  
coordonator CJAP; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 7, alin (2) din Anexa I la Regulamentul privind organizarea și funcționarea 
centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin 
O.M.E.C.T.S. nr. 5555/07.10.2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- consimțământul doamnei Barbu Daniela Carmen, profesor consilier la CJRAE Teleorman. 
înregistrat cu  nr. 11402/12.09.2018, 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă desemnarea doamnei Barbu Daniela Carmen, profesor consilier la CJRAE 
Teleorman, în funcția de  coordonator CJAP în anul școlar 2018-2019. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea celor două instituții, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

 



 

HOTĂRÂRE NR. 1053/12.09.2018 

Având în vedere: 
- referatul nr. 11391/12.09.2018, întocmit de inspector școlar, Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre analiză și aprobare suplimentarea cu 6 locuri, 
de la 55 la 61 la grupa mică, cu 3 locuri, de la 60 la 63, la grupa mijlocie și cu 2 locuri, de la 65 
la 67, la grupa mare, pentru anul școlar 2018-2019, în mod excepțional și în interesul educațional 
al elevilor la Grădinița cu PP nr. 6 Alexandria; 
- 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 cu 6 locuri, de la 55 la 61 la grupa mică, cu 3 locuri, de la 60 la 63, 
la grupa mijlocie și cu 2 locuri, de la 65 la 67, la grupa mare, pentru anul școlar 2018-2019 la 
Grădinița cu PP nr. 6 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. 1054/12.09.2018 

Având în vedere: 
- referatul nr. 11389/12.09.2018, întocmit de inspector școlar, Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre analiză și aprobare suplimentarea cu 3 locuri, 
de la 50 la 53 la clasa pregătitoare la Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede 
pentru anul școlar 2018-2019, în mod excepțional și în interesul educațional al elevilor; 
- referatul nr. 11386/12.09.2018, întocmit de inspector școlar, Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre analiză și aprobare suplimentarea cu 1 loc, de 
la 90 la 91 la clasa a VI-a,  la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria, pentru anul 
școlar 2018-2019, în mod excepțional și în interesul educațional al elevilor; 
- prevederile art. 63, alin. 3 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 150 alin (1) și (2) din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a 
unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016 modificat și 
completat prin O.M.E.N. nr. 3027/2018; 
- prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 
2018-2019, Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3242/23.02.2018, ar. 2 alin (3) art. 20, alin (2) și art. 28, 
alin (5), 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă suplimentarea cu 3 locuri, de la 50 la 53 la clasa pregătitoare la Școala 
Gimnazială „Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede, pentru anul școlar 2018-2019. 
Art. 2 Aprobă suplimentarea cu 1 loc, de la 90 la 91 la clasa a VI-a,  la Școala Gimnazială 
„Ștefan cel Mare” Alexandria, pentru anul școlar 2018-2019, în mod excepțional și în interesul 
educațional al elevilor. 
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. 1055/12.09.2018 

Având în vedere: 

- cererea doamnei Cepan Alina Daniela nr. 11241/10.09.2018, privind stabilirea și aprobarea 
programului de lucru, fiind încadrată cu 0,5 normă la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman; 
- 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 Regulamentul propriu de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al 
Inspectoratului Școlar Județean Teleorman; 
- prevederile Metodologiei-cadru de mobilitate a personalului didactic de predare din 
învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin OMEN nr. 
5485/13.11.2017, 
  
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă programul de lucru pentru doamna Cepan Alina Daniela, încadrată cu 0,5 n, 
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. 1056/12.09.2018 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 11395/12.09.2018, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Diplomă de absolvire a Școlii Profesionale pe numele Turnagiu D. Nicoleta. În referat se menționează 
că documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 11396/12.09.2018, 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 Trăncan T. Nelu Petrică. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 11397/12.09.2018, 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 Tunaru M. Sidonia Marcela. 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 absolvire a Școlii Profesionale pe numele 
Turnagiu D. Nicoleta, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Trăncan T. Nelu 
Petrică, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Tunaru M. Sidonia 
Marcela, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 4 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. 1057/12.09.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 11365/12.09.2018, întocmit de Compartimentul management, prin care propune 
spre analiză și aprobare acordarea dirigențiilor la Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” 
Alexandria pentru doamnele profesoare Botez Silvia - director și Buciu Mariana - director 
adjunct, în anul școlar 2018-2019; 
- Referatul nr. 11367/12.09.2018, întocmit de Compartimentul management, prin care propune 
spre analiză și aprobare ca doamna Brătescu Penelopa, director la Școala Gimnazială Tătărăștii 
de Jos să îndeplinească funcția de diriginte în anul școlar 2018-2019; 
- prevederile art. 18 (1) și (3) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic 
de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, Anexă la OMEN nr. 
5485/13.11.2017; 
- prevederile art. 1 alin. (2) lit. c) și art. 2 alin. (2) Hotărârii nr. 582/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Propune verificarea, de către compartimentul management, a documentelor aflate la 
Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria, prin care cadrele didactice din 
unitate, care nu îndeplinesc funcția de diriginte, au depus negație.  
Art. 2  Verificarea, de către compartimentul management, a situației cadrelor didactice din 
Școala Gimnazială Tătărăștii de Jos. 
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. 1058/21.09.2018 
Având în vedere: 
- propunerea doamnei inspector școlar general adjunct, prof. Monica Coman, de numire prin detașare 
în interesul învățământului, în funcția vacantă de director adjunct de la Liceul Teoretic Olteni, a 
doamnei Comănescu Cristiana, profesor titular și membru CNEME,  în anul școlar 2018-2019, 
începând cu data de 24.09.2018 până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 31.08.2019; 
- 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; 
- Nota M.E.N. nr. 570/DGMSPP/17.07.2018 privind numirea prin detașare în interesul învățământului, 
în funcțiile vacante de director și director adjunct; 
- Procedura operațională privind numirea, în anul școlar 2018-2019, prin detașare în interesul 
învățământului, în funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar; 
- 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; 
- consimțământul doamnei profesor Comănescu Cristiana pentru numirea prin detașare în interesul 
învățământului în funcția de director adjunct la Liceul Teoretic Olteni; 
- propunerea Consiliului profesoral al Liceului Teoretic Olteni privind numirea doamnei profesor 
Comănescu Cristiana în funcția de director adjunct la Liceul Teoretic Olteni, 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1 Acordă aviz favorabil propunerii de numirea prin detașare în interesul învățământului, în funcția 
vacantă de director adjunct de la Liceul Teoretic Olteni, a doamnei Comănescu Cristiana,  în anul 
școlar 2018-2019, începând cu data de 24.09.2018 până la organizarea concursului, dar nu mai târziu 
de 31.08.2019. 
 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte de ședință, 

Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General Adjunct, 

prof. Monica COMAN 
 
 

 



 

HOTĂRÂRE NR. 1059/21.09.2018 

Având în vedere: 

- referatul nr. 11511/14.09.2018, întocmit de inspector școlar general adjunct, prof. Monica 
Coman, prin care se propune spre validare punctajele acordate inspectorilor școlari din cadrul 
domeniului Curriculum și inspecție școlară, pentru anul școlar 2017-2018;  
- referatul nr. 11512/14.09.2018, întocmit de inspector școlar general adjunct, prof. Bogdan 
Buzatu, prin care se propune spre validare punctajele acordate inspectorilor școlari din cadrul 
domeniului Management, pentru anul școlar 2017-2018;  
- prevederile art. 92, alin (21) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului Nr. 4716 din 11 august 2015 privind aprobarea Metodologiei de evaluare 
a inspectorilor şcolari şi a fişei de evaluare-cadru a inspectorului şcolar. 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 
 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Validează punctajele acordate inspectorilor școlari din cadrul domeniului Curriculum și 
inspecție școlară, pentru anul școlar 2017-2018. 
Art. 2 Validează punctajele acordate inspectorilor școlari din cadrul domeniului Management, 
pentru anul școlar 2017-2018. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte de ședință, 

Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General Adjunct, 

prof. Monica COMAN 
 
 

 
 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 1060/21.09.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 11101/18.09.2018, întocmit de inspectori școlari Damian Violeta și Ilie Sorin 
Gabriel, prin care se propune spre analiză și aprobare solicitarea Colegiului Național Pedagogic 
„Mircea Scarlat” Alexandria de a desfășura practica pedagogică a elevilor de la profil pedagogic, 
specializarea învățători-educatori la Grădinița cu P.P. „Ion Creangăˮ și Grădinița cu P.P. nr. 7 
Alexandria pentru învățământul preșcolar și la Școala Gimnazială „Mihai Viteazulˮ și  Școala 
Gimnazială „Ștefan cel Mareˮ Alexandria pentru învățământul primar. 
- solicitarea motivată a Colegiului Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria, înregistrată 
cu nr. 11101/06.09.2018 privind desfășurarea practicii pedagogice a elevilor de la profil 
pedagogic, specializarea învățători-educatori; 
- prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a practicii pedagogice la liceele/clasele 
din filiera vocațională, profilul pedagogic - Anexa nr. 1 la OMEN nr. 4927/29.08.2013 privind 
modificarea și completarea OMECTS nr. 5347/07.09.2011 privind aprobarea Planurilor-cadru de 
învățământ pentru clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocațională, profil pedagogic. 
- 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 solicitarea Colegiului Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria de a 
desfășura practica pedagogică a elevilor de la profil pedagogic, specializarea învățători-educatori 
la Grădinița cu P.P. „Ion Creangăˮ și Grădinița cu P.P. nr. 7 Alexandria pentru învățământul 
preșcolar și la Școala Gimnazială „Mihai Viteazulˮ și  Școala Gimnazială „Ștefan cel Mareˮ 
Alexandria pentru învățământul primar. 
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, 
Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General Adjunct, 
prof. Monica COMAN 

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 1061/21.09.2018 

Având în vedere: 

- Adresa Palatului Copiilor Alexandria nr. 979/17.09.2018, prin care se solicită desemnarea unui 
reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al 
Palatului Copiilor Alexandria pentru anul școlar 2018-2019; 
- propunerea doamnei inspector școlar general adjunct, prof. Monica Coman, privind desemnarea 
în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Alexandria a doamnei inspector Stancu Estera 
Ligia; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.C.S. nr. 4624/2015 privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul 
unităților care oferă activitate extrașcolară, 
 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă desemnarea doamnei Stancu Estera Ligia în Consiliul de Administrație al 
Palatului Copiilor Alexandria în anul școlar 2018-2019. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea Palatului Copiilor Alexandria, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Președinte de ședință, 
Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General Adjunct, 
prof. Monica COMAN 

 
 



 

HOTĂRÂRE NR. 1062/29.09.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12124/28.09.2018, 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 2017-
2018; 
- 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 nr. 7303/2018 privind evaluarea anuală a activității manageriale 
desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar din 
județul Teleorman în anul școlar 2017-2018; 
- Decizia nr. 2032/20.09.2018 de constituire a comisiei de evaluare anuală a activității 
manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ 
preuniversitar din județul Teleorman în anul școlar 2017-2018; 
- Raportul justificativ al Comisiei de evaluare anuală a activității manageriale nr. 
12107/28.09.2018; 
 
        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 2017-2018. 
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. 1063/28.09.2018 

Având în vedere: 

- Graficul unic de monitorizare și control al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman nr. 
12079/27.09.2018 pentru semestrul I al anului școlar 2018-2019; 
- 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. 
 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. 12079/27.09.2018 pentru semestrul I al anului școlar 2018-2019. 
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. 1064/28.09.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12115/28.009.2018 prin care se propune spre aprobare Procedura operațională 
privind selecția cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodiști ai ISJ Teleorman; 
- Procedura operațională privind selecția cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de 
metodiști ai IȘJ Teleorman nr. 12141/28.09.2018; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Metodologiei formării continue a personalului didactic din învățământul 
preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare aprobat 
prin OMECTS nr. 5530/05.10.2011, modificat și completat prin OMECS nr. 3400/18.03.2015; 
- Adresa MEN nr. 39014/21.09.2017, privind selecția profesorilor-metodiști la nivelul 
inspectoratului școlar județean pentru anul școlar 2017-2018; 
- Adresa MEN nr. 37620/13.09.2018, privind selecţia profesorilor-metodiști la nivelul 
inspectoratului școlar județean pentru anul școlar 2018-2019; 
 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă Procedura operațională privind selecția cadrelor didactice în vederea constituirii 
corpului de metodiști ai IȘJ Teleorman nr. 12141/28.09.2018. 
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. 1065/28.09.2018 
 

Având în vedere: 
- Referatul nr. 11914/26.09.2018, întocmit de inspector școlar dezvoltarea resurselor umane, prof. 
Davidescu Tatiana, privind amânarea susținerii inspecției speciale pentru acordarea gradului didactic I 
în anul școlar 2019-2020 a doamnei Boldea Liliana, profesor învățământ primar la Școala Gimnazială 
„Miron Radu Paraschivescu” din Zimnicea; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 7 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 susținerii inspecției speciale pentru acordarea gradului didactic I în anul 
școlar 2019-2020 a doamnei Boldea Liliana, profesor învățământ primar la Școala Gimnazială „Miron 
Radu Paraschivescu” din Zimnicea. 
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. 1066/28.09.2018 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 12101/28.09.2018, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Certificat de calificare pe numele Cristea S. Florian. În referat se menționează că documentele au fost 
verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 12102/28.09.2018, 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 Bărbuia C. Marius Florin. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 12103/28.09.2018, 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 Achimescu M. Ionela Rodica. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 12104/28.09.2018, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Diplomă de absolvire a Școlii Profesionale pe numele Roșioară F. Maria Mioara. În referat se 
menționează că documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 12105/28.09.2018, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Diplomă de absolvire a Școlii Profesionale pe numele Gologan M. Leonard Adrian. În referat se 
menționează că documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 12106/28.09.2018, 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 Sftolea S.D. Ileana Andreea. 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 pe numele Cristea S. Florian, cu 
respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Bărbuia C. Marius 
Florin, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Achimescu M. Ionela 
Rodica, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 4 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de absolvire a Școlii Profesionale pe numele 
Roșioară F. Maria Mioara, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 5 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de absolvire a Școlii Profesionale pe numele 
Gologan M. Leonard Adrian, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 6 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Sftolea S.D. Ileana 
Andreea, cu respectarea legislației în vigoare. 



 

 
 
  

Art. 7 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 

 
 


	sept_1_2018
	HCA 1043_07_09_2018
	HCA 1044_07_09_2018
	HCA 1045_07_09_2018
	HCA 1046_07_09_2018
	HCA 1047_07_09_2018
	HCA 1048_07_09_2018
	HCA 1049_07_09_2018
	HCA 1050_07_09_2018

	sept_2_2018
	HCA 1051_12_09_2018_oferta_formare_CCD
	HCA 1052_12_09_2018_CJAP
	HCA 1053_12_09_2018_ suplimentare_gradinita 6
	HCA 1054_12_09_2018_ suplimentare_scoli
	HCA 1055_12_09_2018_ Program_inspectori
	HCA 1056_12_09_2018_duplicate
	HCA 1057_12_09_2018_dirigentii_CNP

	sept_3_2018
	HCA 1058_21_09_2018_detasare_directori
	HCA 1059_21_09_2018_calificative_inspectori
	HCA 1060_21_09_2018_practica_Scarlat
	HCA 1061_21_09_2018_ CA Palat

	sept_4_2018
	HCA 1062_28_09_2018_evaluare_directori
	HCA 1063_28_09_2018_ graficul_unic
	HCA 1064_28_09_2018_ Procedura_metodisti
	HCA 1065_28_09_2018_amanare_grad
	HCA 1066_28_09_2018_duplicate


