
 

 
 
  

 HOTĂRÂRE NR. 81/04.09.2019 
 
Având în vedere: 
- referatul nr. 9385/03.09.2019, întocmit de inspector școlar Ion Marilena, Compartimentul 
Managementul instituțional, privind numirea prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile 
vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, în anul școlar 2019-
2020, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 31.08.2020, ca urmare a depunerii 
dosarelor și a exprimării acordului; 
- propunerile doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, de numire prin detașare în 
interesul învățământului în funcțiile de director și director adjunct, în anul școlar 2019-2020, până la 
organizarea concursului, dar nu mai târziu de 31.08.2020; 
- 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 și art. 24 alin. (4), modificată prin OMEN nr. 4068/15.06.2017; 
- Nota M.E.N. nr. 759/DGMSPP/11.07.2019 privind numirea prin detașare în interesul învățământului, 
în funcțiile vacante sau temporar vacante, de director și director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar, în anul școlar 2019-2020; 
- 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 2019-2020, anexă la O.M.E.N. nr. 5460/12.11.2018, modificat prin 
O.M.E.N. nr. 5728/2018 și OMEN nr. 3886/2019; 
- prevederile Ordinului M.E.C.Ș. nr. 3400/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului-
cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin Ordinul M.E.C.T.Ș. nr. 
5530/05.10.2011; 
- consimțămintele cadrelor didactice pentru numirea prin detașare în interesul învățământului în funcții 
de director/director adjunct, 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1 Acordă aviz favorabil propunerilor de numirea prin detașare în interesul învățământului, în 
funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, în anul școlar 
2019-2020, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 31.08.2020, după cum urmează: 
- Liceul Teoretic Olteni - Ologeanu Ionela Florentina, director 
- Școala Gimnazială Săceni - Zugravu Cornel, director 
- Școala Gimnazială Năsturelu - Sfanț Alina Oana, director  
- Școala Gimnazială „Marin Preda” Siliștea Gumești - Sănduleasa Adriana, director 
- Școala Gimnazială Siliștea - Dobrescu Georgeta, director 
- Școala Gimnazială Sfințești - Țanea Iancu, director 
- Școala Gimnazială Slobozia Mândra - Stănimir Carmen Alina, director  
Art. 2 Acordă aviz favorabil propunerilor de numirea prin detașare în interesul învățământului, în 
funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, în anul școlar 



 

 
 
  

2019-2020, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 31.08.2020, cadrelor didactice care 
nu sunt membre CNEME, în baza art. 24 alin. (4) din Metodologie, după cum urmează: 
- Școala Gimnazială Uda Clocociov - Ilie Florentina, director 
- Școala Gimnazială Necșești - Icleanu Viorel, director  
- Școala Gimnazială nr. 1 Cosmești - Rădița Georgeta Gabriela, director 
Art. 3 Nu avizează propunerea de numire  prin detașare în interesul învățământului, în funcția vacantă 
de director, în anul școlar 2019-2020, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 
31.08.2020, a domnului Ciocârlan Marius la Școala Gimnazială Talpa, deoarece nu îndeplinește 
prevederile art. 27 din Metodologie. Până la identificarea unui cadru didactic pentru numire prin 
detașare în interesul învățământului în funcția de director, la Școala Gimnazială Talpa, funcția de 
director va fi exercitată de doamna Petre Valeria, în baza contractului de management educațional în 
vigoare, nefiind încetat până la această dată; 
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. 82/04.09.2019 

Având în vedere: 

- referatul nr. 9413/04.09.2019, întocmit de inspectori școlari managementul resurselor umane, 
prof. Alexandra Negrea și Daniela Ioana Tătaru, prin care se propun spre avizare listele care 
cuprind încadrarea în regim de plata cu ora a personalului de conducere și a personalului de 
îndrumare și control din cadrul inspectoratelor școlare; 
- 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 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 Depunerea unei declarații pe proprie răspundere de către toate persoanele care au depus 
cerere pentru încadrarea în regim de plata cu ora, în anul școlar 2019-2020, din care să rezulte că 
nu depășesc 60 de ore/săptămână, respectiv 12 ore/zi, având în vedere că și directorii și 
inspectorii sunt implicați în proiecte europene. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
persoanele implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 



 

HOTĂRÂRE NR. 83/04.09.2019 

Având în vedere: 
- referatul nr. 9348/03.09.2019, întocmit de inspectori școlari, prof. Marioara Adrian și Ion 
Marilena, privind modificarea și aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 
al Școlii Gimnaziale „Alexandru Colfescu” Alexandria prin care se propune spre analiză și 
aprobare modificarea planului de școlarizare astfel: învățământ primar - cu încă o clasă a III-a, 
deoarece clasa aprobată are 33 de elevi, din care un număr mari sunt cu CES; 
- referatul nr. 9347/03.09.2019, întocmit de inspector școlar, prof. Marioara Adrian, 
compartimentul rețea școlară-plan școlarizare, privind modificarea și aprobarea planului de 
școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, prin care se propune modificarea planului de 
școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, după cum urmează: 
- la Liceul Teoretic „Alexandru Ghica” Alexandria, care solicită comasarea a două clase a XII-a 
cu 30 de elevi, profil real, specializarea matematică-informatică, una dinte clase fiind sub 
efectivul minim prevăzut de lege; 
- la Școala Gimnazială Tătărăști de Jos, care solicită comasarea a două clase pregătitoare cu un 
efectiv de 28 de elevi, deoarece în etapele de înscriere și ajustări nu s-a realizat planul de 
școlarizare propus; 
- la Școala Gimnazială „Gala Galaction” Didești, care solicită diminuarea planului de școlarizare 
la 3 (trei) clase învățământ gimnazial (1 clasă a V-a, 0,5 clasa a VI-a, 1 clasă a VII-a, 0,5 clasa a 
VIII-a); 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.N. nr. 5235/2018 privind aprobarea metodologiei pentru fundamentarea 
cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 
antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și 
emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar 
pentru anul școlar 2019-2020; 
- prevederile Ordinului nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
- planul de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020; 
       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 2019-2020 al Școlii 
Gimnaziale „Alexandru Colfescu” Alexandria, prin suplimentarea cu o clasă a III-a. 
Art. 2 Aprobă modificarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, conform 
referatului prezentat, astfel: 
- comasarea a două clase a XII-a cu 30 de elevi, profil real, specializarea matematică-informatică 
la Liceul Teoretic „Alexandru Ghica” Alexandria; 



 
- comasarea a două clase pregătitoare cu un efectiv de 28 de elevi la Școala Gimnazială Tătărăști 
de Jos; 
- diminuarea planului de școlarizare la 3 (trei) clase învățământ gimnazial (1 clasă a V-a, 0,5 
clasa a VI-a, 1 clasă a VII-a, 0,5 clasa a VIII-a) la Școala Gimnazială „Gala Galaction” Didești. 
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. 84/04.09.2019 

Având în vedere: 

- referatul nr. 9341/04.09.2019, 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 
2019-2020;  
- 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 numărul de membri CA ai fiecărei unități de învățământ din județ, conform 
referatului.. 
Art. 2 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. 85/04.09.2019 

Având în vedere: 

- Adresa nr. 2020/02.09.2019 a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Teleorman, înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman cu nr. 9214/02.09.2019, prin 
care se solicită desemnarea unui reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman 
pentru a face parte din Consiliul de administrație al C.J.R.A.E. Teleorman în anul școlar 2019-
2020; 
- Adresa nr. 3312/03.09.2019 a Casei Corpului Didactic Teleorman, înregistrată la Inspectoratul 
Școlar Județean Teleorman cu nr. 9241/03.09.2019, prin care se solicită desemnarea unui 
reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman pentru a face parte din Consiliul de 
administrație al C.C.D. Teleorman în anul școlar 2019-2020; 
- propunerile doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, privind desemnarea 
reprezentanților în Consiliul de Administrație al Casei Corpului Didactic Teleorman, al Centrului 
Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman și al Palatului Copiilor Alexandria; 
- 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 ; 
- 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 Ion Marilena Gabriela în Consiliul de Administrație al 
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman în anul școlar 2019-2020. 
Art. 2 Aprobă desemnarea doamnei Davidescu Tatiana Pompilia în Consiliul de Administrație al 
Casei Corpului Didactic Teleorman în anul școlar 2019-2020. 
Art. 3 Aprobă desemnarea doamnei Stancu Estera Ligia în Consiliul de Administrație al 
Palatului Copiilor Alexandria în anul școlar 2019-2020. 
Art. 4 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. 86/04.09.2019 

Având în vedere: 
- referatul nr. 9346/03.09.2019, întocmit de inspector școlar, Marioara Adrian - rețea școlară/plan 
școlarizare, privind suplimentarea locurilor la clasa a XI-a, profil uman, specializarea științe 
sociale, pentru anul școlar 2019-2020, la Colegiul Național „Unirea” Turnu Măgurele, prin care 
se propune spre analiză și aprobare suplimentarea cu 1 loc (de la 30 la 31), 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 (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; 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă suplimentarea cu 1 loc (de la 30 la 31), în mod excepțional și în interesul 
educațional al elevilor, la Colegiul Național „Unirea” Turnu Măgurele. 
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. 87/04.09.2019 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 9342/03.09.2019, 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 Cotoi F. Luis David. În referat se menționează că documentele au 
fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 9343/03.09.2019, 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 Vasîlcu S. Liliana Nicoleta. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 9344/03.09.2019, 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 Cherbeleață V. Mioara. 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 Cotoi F. Luis David, 
cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Vasîlcu S. Liliana 
Nicoleta, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Cherbeleață V. 
Mioara, 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. 88/10.09.2019 
 
Având în vedere: 
- referatul nr. 9864/10.09.2019, întocmit de doamna inspector școlar management instituțional, Ion 
Marilena Gabriela, prin care se propune preluarea atribuțiilor funcției de director la Școala Gimnazială 
Talpa de către domnul profesor Ciocîrlan Marius, profesor suplinitor în unitatea de învățământ; 
- propunerea Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Talpa din data de 20.08.2019; 
- propunerea Consiliului profesoral al Școlii Gimnaziale Talpa din data de 05.09.2019; 
- 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, modificată prin O.M.E.N. nr. 4068/15.06.2017; 
- Nota M.E.N. nr. 759/DGMSPP/11.07.2019 privind numirea prin detașare în interesul învățământului, 
în funcțiile vacante sau temporar vacante, de director și director adjunct din unit['ile de ]nv['[m\nt 
preuniversitar, în anul școlar 2019-2020; 
- prevederile O.M.E.N.C.Ș. nr. 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile Ordinului M.E.C.Ș. nr. 3400/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului-
cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin Ordinul M.E.C.T.Ș. nr. 
5530/05.10.2011; 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1 Aprobă delegarea atribuțiilor funcției de director la Școala Gimnazială Talpa domnului profesor 
Ciocîrlan Marius până la data de 31.10.2019. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 
 



 

HOTĂRÂRE NR. 89/10.09.2019 
Având în vedere: 
- referatul nr. 9863/10.09.2019, întocmit de inspectori școlari, Ion Marilena Gabriela și 
Tănăsescu Speranța Camelia, privind aprobarea transferului fără respectarea condiției de medie, 
prin care se propune spre aprobare transferul elevilor Călin Vlad Ionuț și Iancu Alexandra Maria, 
pentru situații medicale deosebite, în conformitate cu prevederile art. 152 alin. (1) lit. a) din 
Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 
aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Adresa M.E.N. nr. 2506/DGÎSSEP/09.09.2019; 
- Adresa I.S.J. Teleorman nr. 9647/06.09.2019; 
- Adresa Liceului Teoretic Zimnicea nr. 2146/04.09.2019; 
- Adresa Colegiului Național „Anastasescu” Roșiorii de Vede nr. 3376/02.09.2019; 
- referatul nr. 9814/10.09.2019, întocmit de inspector școlar, Marioara Adrian, rețea școlară-plan 
școlarizare, privind suplimentarea locurilor la clasa a IX-a, profil uman, specializarea filologie, 
pentru anul școlar 2019-2020 din cadrul Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria, 
prin care se propune spre analiză și aprobare suplimentarea cu 1 loc (de la 90 la 91) la clasa a IX-
a, profil uman, specializarea filologie, 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. (2), art. 152 alin (1) lit. a) și art. 155 alin (4) lit. b 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; 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobarea transferului elevilor Călin Vlad Ionuț și Iancu Alexandra Maria și transmiterea 
la Ministerul Educației Naționale a solicitării avizului pentru acest transfer.  
Art. 2 Aprobă suplimentarea cu 1 (un) loc la clasa a IX-a, profil uman, specializarea filologie, 
pentru anul școlar 2019-2020 din cadrul Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria. 
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. 90/10.09.2019 

Având în vedere: 

- Adresa nr. 4371/05.09.2019 a Colegiului Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria, 
înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman cu nr. 9599/06.09.2019, prin care se 
propune spre aprobare desfășurarea practicii pedagogice 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; 
- prevederile art. 15 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a colegiilor şi liceelor 
pedagogice din România apronat prin Ordinul M.E.N. nr. 3750/2019; 
- 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 Aprobă desfășurarea practicii pedagogice a elevilor de la profil pedagogic, specializarea 
învățători-educatori de la Colegiului Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria în toate 
unitățile de învățământ din municipiul 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. 91/10.09.2019 

Având în vedere: 

- cererea nr. 9230/05.09.2019, a doamnelor Stancu Estera Ligia și Stoicescu Oana Florentina, 
privind stabilirea și aprobarea programului de lucru, fiind încadrate cu 0,5 normă la Inspectoratul 
Școlar Județean Teleorman, astfel: luni, miercuri - 8,00-16,30 și vineri 8,00-11,00; 
- 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 privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020, anexă la O.M.E.N. nr. 
5460/12.11.2018, modificat prin O.M.E.N. nr. 5728/2018 și OMEN nr. 3886/2019, 

  
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă programul de lucru pentru doamnele Stancu Estera Ligia și Stoicescu Oana 
Florentina, 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. 92/20.09.2019 

Având în vedere: 

- Regulamentul propriu de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al 
Inspectoratului Școlar Județean Teleorman nr. 10427/20.09.2019 pentru anul școlar 2019-2020; 
- responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean 
Teleorman în anul școlar 2019-2020; 
- Graficul și tematica Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman 
nr. 10426/20.09.2019; 
- 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; 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă Regulamentul propriu de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație 
al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman pentru anul școlar 2019-2020 și responsabilitățile 
membrilor Consiliului de Administrație. 
Art. 2 Aprobă Graficul și tematica Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar 
Județean Teleorman. 
Art. 3 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. 93/20.09.2019 

Având în vedere: 
- referatul nr. 10395/19.09.2019, întocmit de inspector școlar, Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind suplimentarea locurilor la clasa a XI-a, profil uman, 
specializarea științe sociale, pentru anul școlar 2019-2020, la Colegiul Național „Unirea” Turnu 
Măgurele, prin care se propune spre analiză și aprobare suplimentarea cu 1 loc pentru 
reînscrierea elevei Chelaru Ana Cristina, venită din străinătate, în mod excepțional și în interesul 
educațional al elevilor; 
- referatul nr. 10396/19.09.2019, întocmit de inspector școlar, Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind suplimentarea locurilor la clasa a IX-a, profil uman, 
specializarea filologie, pentru anul școlar 2019-2020, la Colegiul Național Pedagogic „Mircea 
Scarlat” Alexandria, prin care se propune spre analiză și aprobare suplimentarea cu 1 loc (de la 
30 la 31), 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 (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; 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă suplimentarea cu 1 loc, în mod excepțional și în interesul educațional al elevilor, 
la Colegiul Național „Unirea” Turnu Măgurele. 
Art. 2 Aprobă suplimentarea cu 1 loc, în mod excepțional și în interesul educațional al elevilor, 
la Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria. 
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. 94/20.09.2019 

Având în vedere: 

- Referat nr. 10423/20.09.2019, întocmit de inspector școlar pentru managementul resurselor 
umane, prof. Daniela Ioana Tătaru, privind prezentarea listei ce conține cadrele didactice care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 262 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 1/2011 cu 
modificările și completările ulterioare și care solicită reducerea normei didactice de predare-
învățare-evaluare la 16 ore în anul școlar 2019-2020, aprobată prin O.M.E.N. nr. 
5460/12.11.2018, prin care se înaintează spre avizare lista cuprinzând cadrele didactice care au 
acordul consiliilor de administrație al unităților de învățământ și îndeplinesc condițiile prevăzute 
de legislația în vigoare și care solicită reducerea normei didactice de predare-învățare-evaluare la 
16 ore în anul școlar 2019-2020; 
- prevederile art. 262 alin. (4) și alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 8, alin. 12 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învățământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin  O.M.E.N. nr. 
5460/12.11.2018, modificată și completată prin O.M.E.N. nr. 5728/2018 și OMEN nr. 
3886/2019, 

 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Avizează lista cuprinzând cadrele didactice care au acordul consiliilor de administrație al 
unităților de învățământ, îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare și care solicită 
reducerea normei didactice de predare-învățare-evaluare la 16 ore în anul școlar 2019-2020. 
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. 95/26.09.2019 

Având în vedere: 

- referatul nr. 10122/13.09.2019, întocmit de inspectori școlari generali adjuncți, prof. Monica 
Coman și prof. Bogdan Buzatu, prin care se propune spre validare punctajele acordate 
inspectorilor școlari din cadrul domeniilor Curriculum și inspecție școlară și Management, pentru 
anul școlar 2018-2019;  
- 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 și din cadrul domeniului Management, pentru 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. 96/26.09.2019 

Având în vedere: 

- Situația cuprinzând rezultatele evaluării activității directorilor/directorilor adjuncți desfășurată 
în anul școlar 2018-2019, conform Tabelului centralizator nr. 10668/25.09.2019, întocmit în 
urma evaluării în comisii; 
- 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; 
 
        În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Validează tabelul cuprinzând rezultatele evaluării activității directorilor/directorilor 
adjuncți 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. 97/20.09.2019 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 10390/19.09.2019, 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 Moraru D.D. Doina Maria. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 10391/19.09.2019, 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 Ciofalcă T. Traian. În referat se menționează că documentele au 
fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 10392/19.09.2019, 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 Popa C. Mihai. În referat se menționează că documentele au fost 
verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 10393/19.09.2019, 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 Cristescu C. Veronica. 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 Moraru D.D. Doina 
Maria, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Ciofalcă T. Traian, 
cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Popa C. Mihai, cu 
respectarea legislației în vigoare. 
Art. 4 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Cristescu C. 
Veronica, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 5 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. 98/26.09.2019 

Având în vedere: 

- Raportul privind starea învățământului în județul Teleorman nr. 10481/23.09.2019 pentru  anul 
școlar 2018-2019; 
- Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman pentru  anul școlar 2019-2020 
nr. 10617/25.09.2019; 
- 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. 10481/23.09.2019 
pentru  anul școlar 2018-2019. 
Art. 2 Aprobă Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman pentru  anul 
școlar 2019-2020 nr. 10617/25.09.2019. 
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. 99/26.09.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 10679/26.09.2019 prin care se propune spre aprobare Procedura operațională 
privind selecția cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodiști ai ISJ Teleorman 
în anul școlar 2019-2020; 
- Procedura operațională 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; 
- 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. 37415/11.09.2019, privind selecţia profesorilor-metodiști la nivelul 
inspectoratului școlar județean pentru anul școlar 2019-2020; 
 
 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. 10677/26.09.2019. 
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. 100/26.09.2019 

Având în vedere: 

- referatul nr. 10682/26.09.2019, întocmit de domnul inspector școlar, prof. Marioara Adrian - 
rețea școlară/plan școlarizare, privind transferul drepturilor și obligațiilor unității de învățământ 
Liceul Tehnologic „Emil Racovițăˮ Roșiorii de Vede, începând cu anul școlar 2019-2020, către 
Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Roșiorii de Vede; 
- prevederile art. 61 alin (2)  din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Local Roșiorii de Vede nr. 16/30.01.2019 cu privire la reorganizarea 
rețelei școlare în anul școlar 2019-2020, prin care Liceul Tehnologic „Emil Racovițăˮ Roșiorii de 
Vede se arondează altei unități cu personalitate juridică Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" 
Roșiorii de Vede; 
- adresa ARACIP nr. 3003/17.09.2019, înregistrată la ISJ Teleorman cu nr. 10398/19.09.2019; 
- prevederile OMEN nr. 4510/18.07.2019, privind reorganizarea rețelei școlare a județului 
Teleorman, începând cu anul școlar 2019-2020, în ceea ce privește unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat  Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Roșiorii de Vede și Liceul 
Tehnologic „Emil Racovițăˮ Roșiorii de Vede; 
- prevederile art.232, 233 alin (1), art.234 și art.235 alin (1) din Codul Civil - Legea 287/2009, 
actualizată în 2018; 
- prevederile art. 23 din O.M.E.N. nr. 5235/2018 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 2019-2020; 
       
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă transferul drepturilor și obligațiilor unității de învățământ Liceul Tehnologic 
„Emil Racovițăˮ Roșiorii de Vede, începând cu anul școlar 2019-2020, către Liceul Tehnologic 
„Anghel Saligny” Roșiorii de Vede, după cum urmează: 
1. Unitatea de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică Liceul Tehnologic 
„Anghel Saligny” Roșiorii de Vede, preia toate drepturile și obligațiile unității de învățământ 
preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Emil Racovițăˮ Roșiorii de Vede, inclusiv autorizarea 
de funcționare provizorie/acreditarea pentru nivelurile de învățământ. 



 

2. Patrimoniul unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Emil Racovițăˮ 
Roșiorii de Vede, cu excepția terenurilor și a clădirilor aflate în domeniul public local și 
administrate de către consiliul local, este preluat de unitatea de învățământ preuniversitar de stat 
cu personalitate juridică Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Roșiorii de Vede, pe bază de 
protocol de predare – primire, însoțit de inventarele aferente. 
3. În aceleași condiții se transferă: arhiva unității de învățământ Liceul Tehnologic „Emil 
Racovițăˮ Roșiorii de Vede, documentele școlare, precum și toate documentele oficiale încheiate 
până la 31 august 2019. 
4. Sigiliul unității de învățământ absorbită prin fuziune se predă pe bază de proces-verbal la 
inspectoratul școlar, compartimentul rețea școlară/plan școlarizare. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerile unităților de învățământ preuniversitar de stat vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

 

 



 

HOTĂRÂRE NR. 101/26.09.2019 

Având în vedere: 

- Referat nr. 7854/25.09.2019, 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 nr. 5 Alexandria; 
- Referat nr. 7058/25.09.2019, 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 „Alexandru Depărățeanu” Roșiorii de 
Vede; 
- Referat nr. 10473/25.09.2019, 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 „Dan Berindei” Roșiorii de Vede; 
- 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 nr. 5 Alexandria. 
Art. 2 Aprobă funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul școlar 2019-2020 la 
Școala Gimnazială „Alexandru Depărățeanu” Roșiorii de Vede. 
Art. 3 Aprobă funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul școlar 2019-2020 la 
Școala Gimnazială „Dan Berindei” Roșiorii de Vede. 
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. 102/26.09.2019 

Având în vedere: 

- cererea nr. 10674/26.09.2019, a doamnei Negrea Alexandra, privind aprobarea prelungirii de 
program de lucru, în zilele în care este convocată pentru a participa la ședințele comisiei de 
atribuire de denumiri județene, cu timpul aferent participării la ședințele respective; 
- prevederile Ordonanței nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri; 
- prevederile Ordinului nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei 
de atribuire de denumiri județene/a municipiului București; 
- prevederile Ordinului Prefectului județului Teleorman nr. 66/06.03.2008 privind reorganizarea 
comisiei de atribuire de denumiri județene; 
- prevederile Regulamentului propriu de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație 
al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman; 
  
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă prelungirea de program de lucru doamnei Negrea Alexandra, în zilele în care este 
convocată pentru a participa la ședințele comisiei de atribuire de denumiri județene, cu timpul 
aferent participării la ședințele respective. 
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. 103/26.09.2019 

 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 10675/26.09.2019, întocmit de inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, 
Davidescu Pompilia-Tatiana, prin care se propune centrul de examen pentru susținerea probei 
scrise a examenului național de definitivare în învățământ; 
- prevederile Calendarului  de organizare şi desfăşurare a Examenului naţional de definitivare în 
învăţământ, în anul școlar 2019-2020,  aprobat prin OMEN 4910/23.08.2019; 
- 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 Aprobă ca proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea iulie 
2020,  să se susțină în centrul de examen organizat la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din 
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. 104/26.09.2019 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 10680/26.09.2019, 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. 10681/26.09.2019, 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 Rodica Nicolae. 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 Rodica 
Nicolae, 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 
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