
 

 
 
  

 HOTĂRÂRE NR. 1032/20.08.2018 
Având în vedere: 
- propunerile doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, de încetare a detașării în 
funcțiile de inspector școlar începând cu 1 septembrie 2018; 
- adresa MEN nr. 627/DGMSPP/20.08.2018 prin care se comunică avizul favorabil privind numirea, 
prin detașare în interesul învățământului, pe posturile vacante aferente funcțiilor de inspector școlar, 
până la organizarea concursului de către inspectoratul școlar, dar nu mai târziu de sfârșitul anului 
școlar 2018-2019; 
- prevederile art. 26, alin (3), (5) din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru 
ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratele școlare, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 
5558/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- 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; 
- consimțămintele cadrelor didactice pentru numirea prin detașare în interesul învățământului în funcția 
de inspector școlar, 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1 Aprobă încetarea detașării în funcțiile de inspector școlar începând cu 1 septembrie 2018, după 
cum urmează: 
- inspector școlar pentru istorie, socio-umane, 0,5 normă - Dide Amalia Costina Larisa 
- inspector școlar pentru religie, 0,5 normă - Davidescu Tatiana 
- inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic, 1 normă - Costache Florentina Flori 
- inspector școlar pentru managementul resurselor umane, 0,5 normă - Tătaru Daniela Ioana 
- inspector școlar pentru managementul resurselor umane, 0,5 normă - Negrea Alexandra 
- inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, 0,5 normă - Cepan Alina Daniela 
- inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, 0,5 normă - Davidescu Tatiana 
- inspector școlar rețea școlară, plan școlarizare, 1 normă - Marioara Adrian 
- inspector școlar pentru educație permanentă, 0,5 normă - Stancu Estera Ligia 
- inspector școlar pentru activități extrașcolare, 0,5 normă - Stoicescu Oana Florentina 
- inspector școlar pentru matematică, 1 normă - Ionescu Mihai 
- inspector școlar pentru educație fizică și sport, 1 normă - Ologeanu Nicolae 
Art. 2 Acordă aviz favorabil propunerilor de numire prin detașare în interesul învățământului pe 
posturile vacante aferente funcțiilor de inspector școlar, până la organizarea concursului de către 
inspectoratul școlar, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2018-2019, după cum urmează: 
- Dide Amalia Costina Larisa - inspector școlar pentru istorie, socio-umane, 0,5 normă  
- Davidescu Tatiana Pompilia - inspector școlar pentru religie, 0,5 normă  
- Costache Florentina Flori - inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic, 1 normă  
- Tătaru Daniela Ioana - inspector școlar pentru managementul resurselor umane, 0,5 normă  
- Negrea Alexandra - inspector școlar pentru managementul resurselor umane, 0,5 normă  
- Dide Amalia Costina Larisa - inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, 0,5 normă  
- Davidescu Tatiana Pompilia - inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, 0,5 normă  
- Marioara Adrian - inspector școlar rețea școlară, plan școlarizare, 1 normă  
- Stancu Estera Ligia - inspector școlar pentru educație permanentă, 0,5 normă 
 - Stoicescu Oana Florentina - inspector școlar pentru activități extrașcolare, 0,5 normă  



 

 
 
  

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. 1033/20.08.2018 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 9513/20.08.2018, 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 Moldoveanu M. Magdalena. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 9514/20.08.2018, 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 Niță S. Rodica Mirela. În referat se menționează că documentele au 
fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 9515/20.08.2018, 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 Ororică I. Mihaela Sorana. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 9516/20.08.2018, 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 Tapai L. Nicoleta. În referat se menționează că documentele au fost 
verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 9517/20.08.2018, 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 Marinescu P. Valentin Tudorel. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 9518/20.08.2018, 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 Petrișoaia M. Elena. În referat se menționează că documentele au 
fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 9519/20.08.2018, 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 Zgaroi Ș. Stelica Gina. 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 Moldoveanu M. 
Magdalena, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Niță S. Rodica 
Mirela, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Ororică I. Mihaela 
Sorana, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 4 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Tapai L. Nicoleta, cu 
respectarea legislației în vigoare. 



 

 
 
  

Art. 5 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Marinescu P. 
Valentin Tudorel, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 6 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Petrișoaia M. Elena, 
cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 7 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Zgaroi Ș. Stelica 
Gina, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 8 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. 1034/20.08.2018 
 
Având în vedere: 
- propunerile doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, de încetare a detașării în 
funcțiile de director și director adjunct începând cu 1 septembrie 2018; 
- referatul nr. 9505/20.08.2018, întocmit de inspectori școlari Nițu Narciza și 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 2018-2019, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 
31.08.2019, ca urmare a depunerii dosarelor și a exprimării acordului; 
- 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; 
- 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 Aprobă încetarea detașării în funcțiile de director și director adjunct începând cu 1 septembrie 
2018, după cum urmează: 
- Grădinița cu P.P. nr. 6 Alexandria - Ene Ionela Cornelia, director 
- Liceul Tehnologic Drăgănești Vlașca - Ilie Eugenia, director 
- Liceul Teoretic Olteni - Ologeanu Ionela Florentina, director 
- Liceul Teoretic Olteni - Ioan Roxana Claudia, director adjunct 
- Școala Gimnazială Beciu - Grejdinoiu Germenica, director 
- Școala Gimnazială Bujoreni - Pîrvulescu Ștefan Adrian, director 
- Școala Gimnazială Ciuperceni - Țăpurică Liliana Maria, director 
- Școala Gimnazială nr. 1 Cosmești - Bodan Mihai, director 
- Școala Gimnazială Frăsinet - Șuță Daniela Constanța, director 
- Școala Gimnazială nr. 1 Lunca - Chiriță Daniel Valentin, director adjunct 
- Școala Gimnazială Mereni - Stănculescu Nicoleta Florentina, director 
- Școala Gimnazială Năsturelu - Sfanț Alina Oana, director  
- Școala Gimnazială Necșești - Icleanu Viorel, director  



 

 
 
  

- Școala Gimnazială Plosca - Caragea Carmen, director 
- Școala Gimnazială Săceni - Zugravu Cornel Viorel, director  
- Școala Gimnazială Seaca - Vipie Ștefănel, director 
- Școala Gimnazială Sfințești - Țanea Iancu, director 
- Școala Gimnazială Siliștea - Stroie Mugurel Cătălin, director 
- Școala Gimnazială „Marin Preda” Siliștea Gumești - Sănduleasa Adriana, director 
- Școala Gimnazială Slobozia Mândra - Stănimir Carmen Alina, director  
- Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” - Nelepcu Mădălina, director adjunct 
- Școala Gimnazială Uda Clocociov - Ilie Florentina, director 
- Școala Gimnazială „Miron Radu Paraschivescu” Zimnicea - Tănăsescu Sorin, director 
- Școala Gimnazială nr. 1 Videle - Dinculescu Stelian Bogdan, director adjunct 
- CSEI Alexandria - Martin Rodica Loneta, director, încetarea contractului de management educațional 
nr. 47/21.12.2016, cu acordul părților, având în vedere că doamna director și-a luat prestransfer 
consimțit la o unitate școlară din București. 
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 
2018-2019, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 31.08.2019, după cum urmează: 
- Liceul Tehnologic Drăgănești Vlașca - Ilie Eugenia, director 
- Școala Gimnazială Beciu - Grejdinoiu Germenica, director 
- Școala Gimnazială Bujoreni - Manea Mirela, director 
- Școala Gimnazială nr. 1 Cosmești - Bodan Mihai, director 
- Școala Gimnazială Mereni - Stănculescu Nicoleta Florentina, director 
- Școala Gimnazială Plosca - Caragea Carmen, director 
- Școala Gimnazială „Miron Radu Paraschivescu” Zimnicea - Tănăsescu Sorin, director 
- Școala Gimnazială nr. 1 Videle - Dinculescu Stelian Bogdan, director adjunct 
Art. 3 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 
2018-2019, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 31.08.2019, după cum urmează: 
- Școala Gimnazială Slobozia Mândra - Stănimir Carmen Alina, director  
- Școala Gimnazială Uda Clocociov - Ilie Florentina, director 
- Școala Gimnazială Frăsinet - Șuță Daniela Constanța, director 
Art. 4 Aprobă propunerea doamnei inspector școlar general referitoare la analizarea celor două dosare 
depuse pentru funcția de director la Grădinița cu P.P. nr. 6 Alexandria și să fie făcută propunerea de 
numire în următoarea ședință a Consiliului de Administrație. 
Art. 5 Aprobă propunerea doamnei inspector școlar general referitoare la candidații care au depus 
dosare conform Proceduri, dar care nu sunt complete, ca acestea să fie completate până la data de 
22.08.2018. 
Art. 6 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. 1035/27.08.2018 

Având în vedere: 
- referatul nr. 10067/27.08.2018, întocmit de domnul inspector școlar, prof. Marioara Adrian - 
rețea școlară/plan școlarizare, privind modificarea și aprobarea Planului de școlarizare pentru 
anul școlar 2018-2019 pentru Școala Gimnazială „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; 
- referatul nr. 10065/27.08.2018 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 aprobare o clasă a IX-a (28 de locuri) specializarea filologie, învățământ 
cu frecvență redusă; 
- 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 propunerea de a se face o analiză a tuturor unităților de învățământ din mediul 
urban pe efective/norme/posturi și buget și în urma analizei se va stabili Planul de școlarizare 
pentru anul școlar 2018-2019 pentru Școala Gimnazială „Alexandru Colfescu” Alexandria. 
Art. 2 Aprobă transmiterea solicitării Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” Roșiorii de Vede 
privind aprobarea unei clase a IX-a (28 de locuri) specializarea filologie, învățământ cu frecvență 
redusă către Comisia de admitere pentru a fi analizată. 
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. 1036/27.08.2018 

Având în vedere: 
- referatul nr. 10068/27.08.2018, întocmit de inspectori școlari, Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare și Ilie Sorin - învățământ primar, prin care se propune spre analiză 
suplimentarea numărului de locuri și de clase pentru clasa pregătitoare, 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 „Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele, suplimentar cu 9 locuri, de la 50 la 
59, pentru două clase; 
- Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria, suplimentarea cu 2 locuri, de la 100 la 102, 
pentru 4 clase; 
- Școala Gimnazială nr. 5 Alexandria, suplimentarea cu 1 loc, de la 54 la 55, pentru 2 clase. 
Art. 2 Respinge solicitarea de suplimentare cu 1 clasă la Școala Gimnazială nr. 4 Turnu 
Măgurele. 
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. 1037/27.08.2018 
Având în vedere: 
- Raportul anual de activitate al CCD Teleorman pentru anul școlar 2017-2018 nr. 
3496/27.08.2018; 
- 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 Raportul anual de activitate al CCD Teleorman pentru anul școlar 2017-2018 nr. 
3496/27.08.2018 în forma prezentată. 
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. 1038/27.08.2018 
 
Având în vedere: 
- propunerile doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, de încetare a detașării în 
funcțiile de director și director adjunct începând cu 1 septembrie 2018; 
- referatul nr. 10044/27.08.2018, întocmit de inspectori școlari Nițu Narciza și 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 2018-2019, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 
31.08.2019, prin care se înaintează lista cadrelor didactice care și-au completat dosarele depuse în 
vederea numirii prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile vacante de director și director 
adjunct; 
- propunerile doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, de numire prin detașare în 
interesul învățământului, în funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar, în anul școlar 2018-2019, 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; 
- 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; 
- selecția cadrului didactic pentru funcția de director la Grădinița cu P.P. nr. 6 Alexandria prin vot 
secret al membrilor C.A., 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1 Aprobă încetarea detașării în funcțiile de director și director adjunct începând cu 1 septembrie 
2018, după cum urmează: 
- Școala Gimnazială nr. 1 Măldăeni - director 
- Școala Gimnazială Scurtu Mare - 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 
2018-2019, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 31.08.2019, după cum urmează: 



 

 
 
  

- Școala Gimnazială nr. 1 Lunca - Chiriță Daniel Valentin, director adjunct 
- Școala Gimnazială Năsturelu - Sfanț Alina Oana, director  
- Școala Gimnazială Săceni - Zugravu Cornel Viorel, director  
- Școala Gimnazială Seaca - Vipie Ștefănel, director 
- Școala Gimnazială „Marin Preda” Siliștea Gumești - Sănduleasa Adriana, director 
- Liceul Teoretic Olteni - Ologeanu Ionela Florentina, director 
- Școala Gimnazială nr. 1 Măldăeni - Matei Nicoleta Diana, director 
- Școala Gimnazială Sfințești - Țanea Iancu, director 
- Grădinița cu P.P. nr. 6 Alexandria - Ene Ionela Cornelia 
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. 1039/31.08.2018 
Având în vedere: 
- propunerea doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, de numire, prin detașare în 
interesul învățământului, pe postul vacant de inspector școlar pentru Educație fizică și sport, a 
domnului profesor Ologeanu Nicolae Valentin, până la organizarea concursului de către inspectoratul 
școlar, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2018-2019; 
- adresa MEN nr. 738/DGMSPP/30.08.2018 prin care se comunică avizul favorabil privind numirea, 
prin detașare în interesul învățământului, pe posturile vacante aferente funcțiilor de inspector școlar, 
până la organizarea concursului de către inspectoratul școlar, dar nu mai târziu de sfârșitul anului 
școlar 2018-2019; 
- propunerile doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, de numire prin detașare în 
interesul învățământului, în funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar, în anul școlar 2018-2019, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 
31.08.2019; 
- prevederile art. 26, alin (3), (5) din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru 
ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratele școlare, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 
5558/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- 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 domnului profesor Ologeanu Nicolae Valentin pentru numirea prin detașare în 
interesul învățământului în funcția de inspector școlar pentru Educație fizică și sport; 
- 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 propunerii de numire prin detașare în interesul învățământului pe postul 
vacant de inspector școlar pentru Educație fizică și sport a domnului Ologeanu  Nicolae Valentin, până 
la organizarea concursului de către inspectoratul școlar, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 
2018-2019. 
Art. 2 Acordă aviz favorabil propunerilor de numirea prin detașare în interesul învățământului, în 
funcțiile vacante de director din unitățile de învățământ preuniversitar, în anul școlar 2018-2019, până 
la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 31.08.2019, după cum urmează: 
- Școala Gimnazială Scurtu Mare - Șerban Carmen, director 
- Școala Gimnazială Necșești - Icleanu Viorel Ionel, director 



 

 
 
  

- CSEI Alexandria - Dorobanțu Adela, director 
- Școala Gimnazială Siliștea - Dobrescu Georgeta Gabriela, director 
- Școala Gimnazială Ciuperceni - Țăpurică Liliana Maria, director 
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. 1040/31.08.2018 

Având în vedere: 
- referatul nr. 10541/30.08.2018, întocmit de inspectori școlari, Ion Marilena Gabriela și 
Tănăsescu Speranța Camelia, prin care se propune spre aprobare suplimentarea numărului de 
locuri la clasa de învățământ special profesional de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă 
Alexandria, domeniul de pregătire Industrie textilă și pielărie, calificarea profesională 
Confecționer produse textile, cod 620, pentru anul școlar 2018-2019, în mod excepțional și în 
interesul educațional al elevilor, cu 1 loc, de la 12 la 13 locuri; 
- referatul nr. 10547/31.08.2018, întocmit de inspector școlar, Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre analiză suplimentarea numărului de locuri la 
clasa pregătitoare, cu 1 loc, de la 102 la 103, pentru 4 clase, 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 OMEN nr. 4795/31.08.2017 privind organizarea, desfășurarea și calendarul 
admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2018-
2019; 
- 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 de învățământ special profesional de la 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, domeniul de pregătire Industrie textilă și 
pielărie, calificarea profesională Confecționer produse textile, cod 620, pentru anul școlar 2018-
2019, în mod excepțional și în interesul educațional al elevilor, cu 1 loc, de la 12 la 13 locuri. 
Art. 2 Aprobă suplimentarea numărului de locuri la clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2018-
2019, în mod excepțional și în interesul educațional al elevilor, la Școala Gimnazială „Ștefan cel 
Mare” Alexandria, cu 1 loc, de la 102 la 103, pentru 4 clase. 
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. 1041/31.08.2018 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 10652/31.08.2018, 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 Crăcea C. Larisa Elena. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 10654/31.08.2018, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Atestat de competențe profesionale pe numele Crăcea C. Larisa Elena. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 10655/31.08.2018, 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 Vladu S. Florin. În referat se menționează că documentele au fost 
verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 10656/31.08.2018, 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 Păun V. Margareta Ioana. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 10657/31.08.2018, 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 Barbu P. Alina. În referat se menționează că documentele au fost 
verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 10658/31.08.2018, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Certificat competențe profesionale pe numele Pîngă A. Mariana Ștefania. 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 Crăcea C. Larisa 
Elena, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Atestat de competențe profesionale pe numele Crăcea C. 
Larisa Elena, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Vladu S. Florin, cu 
respectarea legislației în vigoare. 
Art. 4 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Păun V. Margareta 
Ioana, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 5 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Barbu P. Alina, cu 
respectarea legislației în vigoare. 
Art. 6 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Certificat competențe profesionale pe numele Pîngă A. 
Mariana Ștefania, 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 

 
 



 

HOTĂRÂRE NR. 1042/31.08.2018 
Având în vedere: 
- Referatul nr. 10563/31.08.2018, întocmit de doamna ec. Paulina Gudan, compartimentul 
Salarizare/normare, privind situația posturilor vacante de șoferi din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din județul Teleorman, prin care se propune spre aprobare scoaterea la 
concurs a posturilor de șofer; 
- situația posturilor vacante de șoferi existente în EDUSAL în luna iulie 2018; 
- prevederile art. 14, alin. 2 din OUG 90/2017 actualizată, privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, 

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

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă scoaterea la concurs a posturilor de șofer din unitățile de învățământ, după cum 
urmează: 
- Școala Gimnazială (Bâscoveni) Găleteni - 0,5 normă; 
- Școala Gimnazială nr. 2 Videle - 1 normă; 
- Școala Gimnazială Crevenicu - 1 normă; 
- Școala Gimnazială (Gârdești) Necșești - 0,5 normă; 
- Școala Gimnazială nr. 1 Poeni - 1 normă; 
- Școala Gimnazială Putineiu - 1 normă; 
- Școala Gimnazială Năsturelu - 1 normă; 
- Școala Gimnazială nr. 4 Turnu Măgurele - 1 normă. 
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 
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