
 

HOTĂRÂRE NR. 1094/17.12.2018 

Având în vedere: 

- referatul nr. 15772/17.12.2018, întocmit de doamna inspector școlar general adjunct, prof. 
Coman Monica și domnul inspector școlar, prof. Marioara Adrian - rețea școlară/plan 
școlarizare, privind emiterea avizului conform pentru organizarea rețelei școlare în anul școlar 
2019-2020 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. 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; 
       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 2019-
2020 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. 1095/17.12.2018 
 
Având în vedere: 
 
- referatul nr. 15667/12.12.2018, întocmit de doamna ec. Paulina Gudan - salarizare/normare, privind 
situația postului vacant de muncitor calificat I M cu atribuții de șofer de la Clubul Sportiv Școlar 
Alexandria, prin care se solicită analiza și aprobarea deblocării postului;  
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 14, alin. 2 ale O.U.G. nr. 90/2017 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 deblocarea postului vacant de muncitor calificat I M cu atribuții de șofer de la Clubul 
Sportiv Școlar 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. 1096/17.12.2018 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 15754/14.12.2018, întocmit de inspectori școlari pentru dezvoltarea resursei umane, 
Davidescu Pompilia-Tatiana și Dide Amalia Larisa Costina, privind amânarea depunerii lucrării 
metodico-științifice și susținerea inspecției speciale în seria 2019-2021 a doamnei Bratu M.V. Marieta-
Gabriela, profesor limba și literatura franceză la Școala Gimnazială Scurtu Mare; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 35, alin. 21 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 depunerii lucrării metodico-științifice și susținerea inspecției speciale în seria 
2019-2021 a doamnei Bratu M.V. Marieta-Gabriela, profesor limba și literatura franceză la Școala 
Gimnazială Scurtu Mare. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

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

 



 

HOTĂRÂRE NR. 1097/17.12.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 15000/12.12.2018, întocmit de inspector școlar pentru proiecte educaționale, 
alternative educaționale și învățământ particular, prof. Cepan Alina Daniela, prin care se propune 
spre aprobare funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul școlar 2018-2019 - 
semestrul al II-lea - la Școala Gimnazială nr. 5 Alexandria; 
- Referatul nr. 15780/17.12.2018, întocmit de inspector școlar, prof. Stancu Estera-Ligia, prin 
care se propune spre aprobare oferta programului pilot de tip „Școală după școalăˮ la Școala 
Gimnazială nr. 6 Alexandria, structură a Școlii Gimnaziale „Alexandru Colfescu” Alexandria, 
program implementat în cadrul proiectului POCU „Acces egal și calitativ la educație în județele 
Giurgiu și Teleorman - EDUGREAT”, ID 105966, beneficiar Inspectoratul Școlar Județean 
Teleorman; 
- 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; 
- Contractul de finanțare nr. 27764/ 24.04.2018, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene, în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 
și Inspectoratul Școlar Județean Teleorman pentru proiectul  „Acces egal și calitativ la educație 
în județele Giurgiu și Teleorman – EDUGREAT”; 
 
       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 2018-2019 - 
semestrul al II-lea - la Școala Gimnazială nr. 5 Alexandria. 
Art. 2 Aprobă oferta programului pilot de tip „Școală după școalăˮ la Școala Gimnazială nr. 6 
Alexandria, structură a Școlii Gimnaziale „Alexandru Colfescu” Alexandria, program 
implementat în cadrul proiectului POCU „Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu și 
Teleorman - EDUGREAT”, ID 105966, beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Teleorman 
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. 1098/17.12.2018 

Având în vedere: 

- Cererea nr. 15669/12.12.2018 a doamnei Ogrinja Alina Florina, director la Grădinița cu P.P. 
„Ion Creangă” Alexandria prin care solicită aprobare pentru redistribuirea orelor din programul 
de lucru aferent funcției de director pentru desfășurarea orelor din cadrul proiectului POCU 
„Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu și Teleorman - EDUGREAT”, ID 105966, 
beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Teleorman; 
- Cererea nr. 15775/14.12.2018 a doamnei Mihai Cristina Elena, director la Școala Gimnazială 
Poroschia prin care solicită aprobare pentru redistribuirea orelor din programul de lucru aferent 
funcției de director pentru desfășurarea orelor din cadrul proiectului POCU „Acces egal și 
calitativ la educație în județele Giurgiu și Teleorman - EDUGREAT”, ID 105966, beneficiar 
Inspectoratul Școlar Județean Teleorman; 
- Adresa nr. 15640/11.12.2018 a Școlii Gimnaziale nr. 7 Alexandria prin care solicită aprobare 
pentru redistribuirea orelor din programul de lucru aferent funcției de director adjunct a 
domnului Florea Cătălin Ionuț, pentru desfășurarea orelor din cadrul proiectului POCU „Acces 
egal și calitativ la educație în județele Giurgiu și Teleorman - EDUGREAT”, ID 105966, 
beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Teleorman; 
- Contractul de finanțare nr. 27764/ 24.04.2018, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene, în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 
și Inspectoratul Școlar Județean Teleorman pentru proiectul  „Acces egal și calitativ la educație 
în județele Giurgiu și Teleorman – EDUGREAT”; 
     
   În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă redistribuirea orelor din programul de lucru aferent funcției de director a doamnei 
Ogrinja Alina Florina, director la Grădinița cu P.P. „Ion Creangă” Alexandria, pentru 
desfășurarea orelor din cadrul proiectului POCU „Acces egal și calitativ la educație în județele 
Giurgiu și Teleorman - EDUGREAT”, ID 105966, beneficiar Inspectoratul Școlar Județean 
Teleorman, conform solicitării. 
Art. 2 Aprobă redistribuirea orelor din programul de lucru aferent funcției de director a doamnei 
Mihai Cristina Elena, director la Școala Gimnazială Poroschia, pentru desfășurarea orelor din 
cadrul proiectului POCU „Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu și Teleorman - 
EDUGREAT”, ID 105966, beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, conform 
solicitării. 
Art. 3 Aprobă redistribuirea orelor din programul de lucru aferent funcției de director adjunct a 
domnului Florea Cătălin Ionuț, Școala Gimnazială nr. 7 Alexandria, pentru desfășurarea orelor 
din cadrul proiectului POCU „Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu și Teleorman 



 

- EDUGREAT”, ID 105966, beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, conform 
solicitării școlii și HCA nr. 10/04.12.2018 a Școlii Gimnaziale nr. 7 Alexandria. 
Art. 4 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. 1099/17.12.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 15777/17.12.2018, 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; 
- 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. 
 
       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 și Buciu Mariana - director 
adjunct. 
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. 1100/17.12.2018 
Având în vedere: 
- propunerea doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, de numire prin detașare în 
interesul învățământului, în funcția de director adjunct de la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” 
Roșiorii de Vede, a doamnei Badea Neluța, profesor titular și membru CNEME,  în anul școlar 2018-
2019, începând cu data de 17.12.2018 până la revenirea la post a doamnei director adjunct Cârnaru 
Ileana Florinela care este în concediu de creștere copil; 
- adresa nr. 5256/17.12.2018 a Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” Roșiorii de Vede prin care se 
transmite propunerea Consiliului profesoral ca doamna profesor Badea Neluța să îndeplinească 
atribuțiile funcției de director adjunct în perioada concediului de creștere copil a doamnei director 
adjunct Cârnaru Ileana Florinela. 
- 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; 
- prevederile Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 
preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, anexă la O.M.E.N. nr. 5485/13.11.2017, modificat prin 
O.M.E.N. nr. 3017/2018; 
- consimțământul doamnei profesor Badea Neluța pentru numirea prin detașare în interesul 
învățământului în funcția de director adjunct la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Roșiorii de Vede; 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1 Acordă aviz favorabil propunerii de numirea prin detașare în interesul învățământului, în funcția 
de director adjunct de la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Roșiorii de Vede, a doamnei Badea 
Neluța,  începând cu data de 17.12.2018 până la revenirea la post a doamnei director adjunct Cârnaru 
Ileana Florinela care este în concediu de creștere copil. 
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. 1101/17.12.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 15760/17.12.2018, 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 Moromete M. Marius Florentin. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 15761/17.12.2018, 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 Urucu I. Alexandru. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 15762/17.12.2018, 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 Brîndaș I. Florina Paula. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 15763/17.12.2018, 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 Feleagă P. Nina Florentina. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare. 
- Referatul nr. 15764/17.12.2018, 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 Caragea V. Mariana Roxana. 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 
Moromete M. Marius Florentin, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele pe numele 
Urucu I. Alexandru, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele pe numele 
Brîndaș I. Florina Paula, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 4 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele pe numele 
Feleagă P. Nina Florentina, cu respectarea legislației în vigoare. 



 

Art. 5 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele pe numele 
Caragea V. Mariana Roxana, cu respectarea legislației în vigoare. 
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 
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