
 

 
 
  

 HOTĂRÂRE NR. 77/19.08.2019 
Având în vedere: 
- propunerile doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, de numire prin detașare în 
interesul învățământului pe posturile vacante aferente funcțiilor de inspector școlar începând cu 1 
septembrie 2019; 
- adresa MEN nr. 883/DGMSPP/19.08.2019 prin care se comunică avizul privind eliberarea din funcția 
de inspector școlar, ocupate prin detașare în interesul învățământului în anul școlar 2018-2019; 
- adresa MEN nr. 883/DGMSPP/19.08.2019 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 2019-2020; 
- 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 art. 83 (1) și (2) din Metodologia-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; 
- 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 2019, după 
cum urmează: 
- inspector școlar pentru matematică, 1 normă - Barbu Ionuț Valentin 
- inspector școlar pentru istorie, socio-umane, 0,5 normă - Dide Amalia Larisa Costina 
- inspector școlar pentru religie, 0,5 normă - Davidescu Pompilia Tatiana 
- inspector școlar pentru educație fizică și sport, 1 normă - Ologeanu Nicolae Valentin 
- inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic, 1 normă - Costache Florentina Flori 
- inspector școlar pentru managementul resurselor umane, 0,5 normă - Negrea Alexandra 
- inspector școlar pentru managementul resurselor umane, 0,5 normă - Tătaru Daniela Ioana 
- inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, 0,5 normă - Davidescu Pompilia Tatiana 
- inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, 0,5 normă - Dide Amalia Larisa Costina 
- inspector școlar rețea școlară, plan școlarizare, 1 normă - Marioara Adrian 
- inspector școlar pentru educație permanentă, 0,5 normă și inspector școlar pentru proiecte 
educaționale, 0,5 normă - Stancu Estera Ligia 
- inspector școlar pentru activități extrașcolare, 0,5 normă - Stoicescu Oana Florentina 
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 2019-2020, după cum urmează: 
- Barbu Ionuț Valentin - inspector școlar pentru matematică, 1 normă 
- Davidescu Tatiana Pompilia - inspector școlar pentru religie, 0,5 normă  
- Ologeanu Nicolae Valentin - inspector școlar pentru educație fizică și sport, 1 normă 
- Costache Florentina Flori - inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic, 1 normă  
- Negrea Alexandra - inspector școlar pentru managementul resurselor umane, 0,5 normă  
 



 

 
 
  

- Tătaru Daniela Ioana - inspector școlar pentru managementul resurselor 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. 78/19.08.2019 
 
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 2019; 
- referatul nr. 7787/12.08.2019, 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 2019-2020, 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. 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; 
- Procedura operațională privind numirea, în anul școlar 2019-2020, 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 Aprobă încetarea detașării în funcțiile de director și director adjunct începând cu 1 septembrie 
2019, după cum urmează: 
- CSEI Alexandria - Dorobanțu Adela, director 
- 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 - Comănescu Cristina, director adjunct 
- Școala Gimnazială Beciu - Grejdinoiu Germenica, director 
- Școala Gimnazială Bujoreni - Manea Mirela, 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 - Dobrescu Georgeta, director 
- Școala Gimnazială „Marin Preda” Siliștea Gumești - Sănduleasa Adriana, director 
- Școala Gimnazială Slobozia Mândra - Stănimir Carmen Alina, director  
- 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 
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, după cum urmează: 
- CSEI Alexandria - Dorobanțu Adela, director 
- Grădinița cu P.P. nr. 6 Alexandria - Ene Ionela Cornelia, director 
- Grădinița cu P.P. nr. 7 Alexandria - Ionescu Adriana Florentina, director 
- Liceul Tehnologic Drăgănești Vlașca - Ilie Eugenia, director 
- Liceul Teoretic Olteni - Andrieș Ana Maria, director adjunct 
- Școala Gimnazială Beciu - Grejdinoiu Germenica, director 
- Școala Gimnazială Bujoreni - Manea Mirela Ileana, director 
- Școala Gimnazială Ciuperceni - Țăpurică Liliana Maria, 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 Plosca - Caragea Carmen, director 
- Școala Gimnazială Seaca - Vipie Ștefănel, director 
- Școala Gimnazială „Miron Radu Paraschivescu” Zimnicea - Tănăsescu Sorin, director 
- Școala Gimnazială nr. 1 Videle - Dinculescu Stelian Bogdan, director adjunct 
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. 79/19.08.2019 
Având în vedere: 
- referatul nr. 7913/19.08.2019, întocmit de domnul inspector școlar, prof. Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind modificarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, la 
Școala Gimnazială nr. 1 Poeni, prin care se propune spre aprobare reînființarea unei grupe la Grădinița 
cu Program Normal nr. 3 Poeni; 
- referatul nr. 7889/19.08.2019, întocmit de domnul inspector școlar, prof. Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind modificarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, la 
Școala Gimnazială „Miron Radu Paraschivescu” Zimnicea, prin care se propune spre aprobare 
înființarea unei grupe la Grădinița cu Program Prelungit nr. 5 Zimnicea; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.N. nr. 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind 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, 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 2019-2020 aprobat; 
 
       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 la Grădinița cu 
Program Normal nr. 3 Poeni, prin reînființarea unei grupe de preșcolari, conform referatului 
compartimentului. 
Art. 2 Aprobă modificarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 la Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 5 Zimnicea, prin înființarea unei grupe de preșcolari, conform referatului 
compartimentului. 
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. 80/19.08.2019 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 7880/19.08.2019, 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 Roșioară I. Puia Carmen Diana. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 7881/19.08.2019, 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 Nedelcu M. Mariana. În referat se menționează că documentele au 
fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 7882/19.08.2019, 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 Frăsineanu M. Adriana Roxana. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 7883/19.08.2019, 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 Filip P. Valentin. În referat se menționează că documentele au fost 
verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 7884/19.08.2019, 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 Cosac M. Nelu. În referat se menționează că documentele au fost 
verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 7885/19.08.2019, 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 Cristea F. Natalia Mădălina. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 7886/19.08.2019, 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 Săvoiu N. Gheorghe. În referat se menționează că documentele au 
fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 7887/19.08.2019, 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 Liceanu ST. Cornelia. În referat se menționează că documentele au 
fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 7888/19.08.2019, 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 Sterschi C.M. Cătălina Alexandra. 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 Roșioară I. Puia 
Carmen Diana, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Nedelcu M. Mariana, 
cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Frăsineanu M. 
Adriana Roxana, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 4 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Filip P. Valentin, cu 
respectarea legislației în vigoare. 
Art. 5 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Cosac M. Nelu, cu 
respectarea legislației în vigoare. 
Art. 6 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Cristea F. Natalia 
Mădălina, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 7 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Săvoiu N. Gheorghe, 
cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 8 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Liceanu ST. 
Cornelia, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 9 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Sterschi C.M. 
Cătălina Alexandra, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 10 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 
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