HOTĂRÂRE NR. 948/13.12.2017
Având în vedere:
- referatul nr. 13718/13.12.2017, întocmit de domnul inspector școlar, prof. Marioara Adrian rețea școlară/plan școlarizare, privind emiterea avizului conform pentru organizarea rețelei
școlare în anul școlar 2018-2019 pentru unitățile de învățământ din mediul rural și urban;
- referatul nr. 13719/13.12.2017 întocmit de domnul inspector școlar, prof. Marioara Adrian rețea școlară/plan școlarizare, privind emiterea avizului conform pentru organizarea rețelei
școlare în anul școlar 2018-2019 pentru unitățile de învățământ special;
- prevederile art. 61 alin. 2, capitolul III - Organizarea rețelei școlare: pentru învățământul liceal
și special postliceal, rețeaua școlară se organizează de către consiliul județean, respectiv de către
consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, cu consultarea partenerilor sociali și cu
avizul conform al Ministerului Educației Naționale din Legea 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;
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor
școlare,

Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă emiterea avizului conform pentru organizarea rețelei școlare în anul școlar 20182019 pentru unitățile de învățământ din mediul rural și urban conform referatului
compartimentului rețea școlară/plan școlarizare.
Art. 2 Aprobă emiterea avizului conform pentru organizarea rețelei școlare în anul școlar 20182019 pentru unitățile de învățământ special conform referatului compartimentului rețea
școlară/plan școlarizare.
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. 949/13.12.2017
Având în vedere:
- Referatul nr. 13722/13.12.2017, întocmit de doamna Costache Florentina-Flori, inspector școlar
învățământ profesional și tehnic, prin care propune spre analiză și aprobare Planul Local de
Acțiune pentru Învățământ Teleorman pentru 2017-2020;
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.M.E.C.Ș. nr. 4456/8 iulie 2015 privind aprobarea Cadrului general de organizare
și funcționare a structurilor parteneriale consultative pentru învățământul profesional și tehnic;
- adresa M.E.N.-C.N.D.I.P.T. nr. VET 2295/15.09.2017 privind „Activitățile specifice
învățământului profesional și tehnic (ÎPT), în anul școlar 2017-2018”;
- procesul-verbal al ședinței Comitetului local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS)
Teleorman din data de 27.11.2017, privind validarea Planului Local de Acțiune pentru
Învățământ Teleorman pentru 2017-2020.
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a
inspectoratelor școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă Planul Local de Acțiune pentru Învățământ Teleorman pentru 2017-2020 în forma
prezentată.
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. 950/13.12.2017
Având în vedere:
- Referatul nr. 13600/06.12.2017, întocmit de inspector școlar dezvoltarea resurselor umane
Cepan Alina, prin care propune spre aprobare cererile de înscriere ale cadrelor didactice care
îndeplinesc condițiile legale de înscriere la examenul pentru acordarea gradului I, seria 20182020 (86 cereri/dosare de înscriere);
- Referatul nr. 13601/06.12.2017, întocmit de inspectori școlari dezvoltarea resurselor umane
Cepan Alina și Davidescu Tatiana, prin care se propun spre aprobare cererile de înscriere ale
cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile legale de înscriere la examenul pentru acordarea
gradului II, seria 2017-2019 (60 cereri/dosare de înscriere);
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 11, alin (4) și art. 30, alin. (5) din Metodologia privind formarea continuă a
personalului din învățământul preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011.
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor
școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă cererile de înscriere ale cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile legale de
înscriere la examenul pentru acordarea gradului I, seria 2018-2020 (86 cereri/dosare de
înscriere).
Art. 2 Aprobă cererile de înscriere ale cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile legale de
înscriere la examenul pentru acordarea gradului II, seria 2017-2019 (60 cereri/dosare de
înscriere).
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. 951/13.12.2017
Având în vedere:
- Referatul nr. 13606/06.12.2017, întocmit de inspectori școlari dezvoltarea resurselor umane,
Davidescu Tatiana și Cepan Alina, privind amânarea etapelor examenului pentru obținerea
gradului didactic I pentru seria 2017-2019 pentru doamna profesor de educație fizică și sport,
Bădiță (Afende) Ș. Andreea Ramona, de la Clubul Sportiv Școlar Roșiorii de Vede;
- Referatul nr. 13607/06.12.2017, întocmit de inspectori școlari dezvoltarea resurselor umane,
Davidescu Tatiana și Cepan Alina, privind amânarea susținerii probelor examenului pentru
acordarea gradului didactic II, prin care se propune spre aprobare amânarea susținerii testului din
metodica specialității și/sau proba orală de examen în sesiunea 2018 pentru doamna Vasilică
Livia-Valentina, profesor de sprijin la Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Alexandria, cu
condiția refacerii inspecției speciale;
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 23 din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul
preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor
școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă amânarea etapelor examenului pentru obținerea gradului didactic I pentru seria
2017-2019 pentru doamna profesor de educație fizică și sport, Bădiță (Afende) Ș. Andreea
Ramona, de la Clubul Sportiv Școlar Roșiorii de Vede.
Art. 2 Aprobă amânarea susținerii testului din metodica specialității și/sau proba orală de
examen în sesiunea 2018 pentru doamna Vasilică Livia-Valentina, profesor de sprijin la Centrul
Școlar de Educație Incluzivă din Alexandria, cu condiția refacerii inspecției speciale
Art. 3 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerea unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General,
prof. Valeria GHERGHE

HOTĂRÂRE NR. 952/13.12.2017
Având în vedere:
- Referatul nr. 13514/04.12.2017, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru
diploma de bacalaureat pe numele Gogolan A. Andrei Cristian. În referat se menționează că
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare.
- Referatul nr. 13515/04.12.2017, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru
diploma de bacalaureat pe numele Enache F. Teodor Adrian. În referat se menționează că
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare.
- Referatul nr. 13516/04.12.2017, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru
diploma de bacalaureat pe numele Ristea F. Cristi Gabriel. În referat se menționează că
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare.
- Referatul nr. 13642/07.11.2017, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru
diploma de bacalaureat pe numele Voicu F. Jean. 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. 5565/2011 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 diploma de bacalaureat pe numele pe numele
Gogolan A. Andrei Cristian, cu respectarea legislației în vigoare.
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Enache F.
Teodor Adrian, cu respectarea legislației în vigoare.
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Ristea F. Cristi
Gabriel, cu respectarea legislației în vigoare.
Art. 4 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Voicu F. Jean,
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. 953/13.12.2017
Având în vedere:
- Referatul nr. 13706/12.12.2017, întocmit de ec. Mardale Mirela - normare/salarizare și
inspector școlar Marioara Adrian - 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 2017-2018;
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 3 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul nr. 4619/2014;
- prevederile Ordinului nr. 3160/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de
organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,
aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014.
În temeiul
inspectoratelor școlare,

prevederilor

Regulamentului

de

organizare

și

funcționare

a

Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă numărul de membri ai consiliilor de administrație pentru fiecare unitate de
învățământ din județ, pentru anul școlar 2017-2018, conform propunerilor din referat.
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. 954/19.12.2017
Având în vedere:
- referatul nr. 14064/19.12.2017, întocmit de domnul inspector școlar, prof. Marioara Adrian rețea școlară/plan școlarizare, privind emiterea avizului conform pentru organizarea rețelei
școlare în anul școlar 2018-2019 pentru unitățile de învățământ din mediul rural și urban;
- prevederile art. 61 alin. 2, capitolul III - Organizarea rețelei școlare: pentru învățământul liceal
și special postliceal, rețeaua școlară se organizează de către consiliul județean, respectiv de către
consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, cu consultarea partenerilor sociali și cu
avizul conform al Ministerului Educației Naționale din Legea 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;
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor
școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă emiterea avizului conform pentru organizarea rețelei școlare în anul școlar 20182019 pentru unitățile de învățământ din mediul rural și urban conform referatului
compartimentului rețea școlară/plan școlarizare.
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. 955/19.12.2017
Având în vedere:
- Referatul nr. 13723/13.12.2017, întocmit de inspector școlar pentru proiecte educaționale,
alternative educaționale și învățământ particular, Cepan Alina, prin care propune spre aprobare
Procedura privind realizarea mobilităților în activități de cooperare europeană și internațională
realizate individual sau în cadrul parteneriatelor doar între instituții de învățământ, cu alte
instituții publice/private pe toate componentele de program ERASMUS+, KA1, KA2, KA3 și
ERASMUS SPORT, derulate cu finanțare de la Comisia Europeană, dar și în cadrul altor
proiecte europene și internaționale cu sau fără finanțare derulate de școli;
- prevederile art. 244-245 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 149-152 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;
- prevederile Hotărârii nr. 518/10.07.1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar: art. 1-3, art. 5
alin (1) A a,b, B a, art. 6 alin. (1), (2).
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor
școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă Procedura operațională privind mobilitățile internaționale individuale și din cadrul
proiectelor europene ERASMUS+, KA1, KA2, KA3 și ERASMUS SPORT, derulate cu
finanțare de la Comisia Europeană, dar și în cadrul altor proiecte europene și internaționale cu
sau fără finanțare derulate de școli în forma prezentată.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General,
prof. Valeria GHERGHE

HOTĂRÂRE NR. 956/19.12.2017
Având în vedere:
- Referatul nr. 11798/19.12.2017, întocmit de inspector școlar, prof. Narciza Florentina Nițu,
prin care propune spre analiză și aprobare acordarea dirigențiilor la Colegiul Național Pedagogic
„Mircea Scarlat” Alexandria pentru doamnele profesoare Botez Silvia - director, Buciu Mariana
- director adjunct și Sotirescu Eliza - director CCD;
- prevederile art. 18 (1) și (3) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic
de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, Anexă la Ordinul
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5739/14.11.2016;
- prevederile art. 1 alin. (2) lit. c) și art. 2 alin. (2) Hotărârii nr. 582/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016.
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor
școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă acordarea dirigențiilor la Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat”
Alexandria pentru doamnele profesoare Botez Silvia - director, Buciu Mariana - director adjunct
și Sotirescu Eliza - director CCD.
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

