
 

 

 
 
  

 

HOTĂRÂRE NR. 133/06.12.2019 
Având în vedere: 
- contestația nr. 6160/15.11.2019 a Liceului Teoretic Videle, înregistrată la Inspectoratul Școlar 
Județean Teleorman cu nr. 13718/15.11.2019, prin care se prezintă hotărârea Consiliului de 
Administrație al Liceului Teoretic Videle de contestare a Hotărârii nr. 118/25.10.2019 a Consiliului de 
Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman; 
- prevederile art. 63 alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile art. 13, alin. 2 din Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 5079 din 31 august 2016; 
-  prevederile HCA nr. 118/25.10.2019 a Consiliului de Administrație al ISJ Teleorman; 
- prevederile Planurile cadru în vigoare și ale programelor școlare pentru clasa a XI-a nivel de 
învățământ profesional, specializarea/calificarea Mecanic, utilaje și instalații industriale, respectiv 
pentru clasa a X-a filiera tehnologică, nivel de învățământ liceal de zi, specializarea tehnician mecanic 
pentru întreținere și reparații; 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Respinge contestația Liceului Teoretic Videle. 
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. 134/06.12.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 14402/02.12.2019 întocmit de avocat Aurelian Grațțian Nițulescu, prin care se 
înaintează spre analiză și aprobare propunerea Primăriei Alexandria privind organizarea în 
condiții de securitate a șantierului pentru obiectivul de investiții „Extindere clădire și amenajare 
laboratoare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare” prin Programul Național de Dezvoltare Locală 
2017-2020, fără a perturba activitățile instituționale ale Inspectoratului Școlar Județean 
Teleorman, cu respectarea dreptului de acces al salariaților săi în arealul din jurul clădirii dinspre 
strada Carpați, în baza exercitării dreptului de proprietate, așa cum este prevăzut în art. 559 din 
Codul Civil. 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 559 din Codul Civil - Legea 287/2009,  cu modificările și completările 
ulterioare, 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă organizarea în condiții de securitate a șantierului pentru obiectivul de investiții 
„Extindere clădire și amenajare laboratoare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare” prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, fără a perturba activitățile instituționale ale 
Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, cu respectarea dreptului de acces al salariaților săi în 
arealul din jurul clădirii dinspre strada Carpați. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea Palatului Copiilor Alexandria, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 
HOTĂRÂRE NR. 135/06.12.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 13996/06.12.2019 întocmit de inspector școlar pentru Educație permanentă, prof. 
Stancu Estera Ligia, prin care se solicită avizul în vederea transferului cercului/normei didactice 
de „Orientare turistică” de la Clubul Copiilor Turnu Măgurele la Palatul Copiilor Alexandria și 
concomitent al cercului/normei didactice de „Electrotehnică” de la Palatul Copiilor Alexandria la   
Clubul Copiilor Turnu Măgurele începând cu anul școlar 2020-2021; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- 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 transferul cercului/normei didactice de „Orientare turistică” de la Clubul Copiilor 
Turnu Măgurele la Palatul Copiilor Alexandria și concomitent al cercului/normei didactice de 
„Electrotehnică” de la Palatul Copiilor Alexandria la  Clubul Copiilor Turnu Măgurele, începând 
cu anul școlar 2020-2021 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea Palatului Copiilor Alexandria, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 136/06.12.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 14469/04.12.2019, întocmit de inspector școlar, prof. Narciza Florentina Nițu, 
prin care propune spre analiză și aprobare ca doamna Veneticu Florentina, director la Școala 
Gimnazială Vitănești, să îndeplinească funcția de diriginte în anul școlar 2019-2020; 
- 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. 5460/12.11.2018. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă ca doamna Veneticu Florentina, director la Școala Gimnazială Vitănești, să 
îndeplinească funcția de diriginte 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. 137/06.12.2019 
Având în vedere: 
- Tabelul nominal nr. 14599/05.12.2019, întocmit de inspector școlar general adjunct, prof.  
Buzatu Bogdan, prin care se propune spre validare componența Consiliilor Consultative pe 
discipline din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 5530/05.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a inspectoratelor școlare, cu modificările și completările ulterioare, 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Validează componența Consiliilor Consultative pe discipline din cadrul Inspectoratului 
Școlar Județean Teleorman, conform Tabelului nominal nr. 14599/05.12.2019. 
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. 138/06.12.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12812/06.12.2019, 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 „Zaharia Stancuˮ Roșiorii de Vede; 
- Referatul nr. 13679/06.12.2019, 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 „Mihai Eminescuˮ 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 „Zaharia Stancuˮ Roșiorii de Vede. 
Art. 2 Aprobă funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul școlar 2019-2020 la 
Școala Gimnazială „Mihai Eminescuˮ Roșiorii de Vede. 
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. 139/06.12.2019 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 14600/05.12.2019, 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 Badea A. Oana Andreea. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 14601/05.12.2019, 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 Niculescu M. Florin. În referat se menționează că documentele au 
fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 14602/05.12.2019, 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 Țânțarcu T.I. Grigore Iulian. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 14603/05.12.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Certificat de competență lingvistică de comunicare orală în limba română pe numele Niță T. Cristian. 
În referat se menționează că documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în 
vigoare; 
- Referatul nr. 14604/05.12.2019, 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 Bîrjă V. Silvia. În referat se menționează că documentele au fost 
verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 14605/05.12.2019, 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 Saioc C. Paul. În referat se menționează că documentele au fost 
verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 14606/05.12.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Certificat de competențe digitale pe numele Niță T. Cristian. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 14607/05.12.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Certificat de absolvire a liceului pe numele Niță T. Cristian. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 14608/05.12.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Certificat de calificare profesională nivel 3 pe numele Niță T. Cristian. 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 Badea A. Oana 
Andreea, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Niculescu M. Florin, 
cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Țânțarcu T.I. Grigore 
Iulian, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 4 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Certificat de competență lingvistică de comunicare orală 
în limba română pe numele Niță T. Cristian, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 5 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Bîrjă V. Silvia, cu 
respectarea legislației în vigoare. 
Art. 6 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Saioc C. Paul, cu 
respectarea legislației în vigoare. 
Art. 7 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Certificat de competențe digitale pe numele Niță T. 
Cristian, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 8 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Certificat de absolvire a liceului pe numele Niță T. 
Cristian, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 9 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Certificat de calificare profesională nivel 3 pe numele 
Niță T. Cristian, 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 

 
 



 
HOTĂRÂRE NR. 140/16.12.2019 

Având în vedere: 

- referatul nr. 14843/16.12.2019, întocmit de inspector școlar, prof. Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind emiterea avizului conform pentru organizarea rețelei școlare în 
anul școlar 2020-2021 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. 5090/2019 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 2020-2021, 
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. 141/16.12.2019 
 
Având în vedere: 
- referatul nr. 14850/16.12.2019, întocmit de ec. Anghel Angela, contabil șef la Inspectoratul Școlar 
Județean Teleorman, prin care se propune, spre aprobare, transformarea posturilor didactic auxiliare și 
nedidactice în vederea promovării, cu precizarea că există în buget și suma de bani necesară pentru 
unitățile de învățământ: Școala Gimnazială nr. 1 Videle, Liceul Teoretic „Al. Ghica” Alexandria, 
Școala Gimnazială Siliștea, Școala Gimnazială Saelele, C.N. „Unirea” Turnu Măgurele, Grădinița nr. 1 
Turnu Măgurele, Școala Gimnazială Vedea, Școala Gimnazială nr. 1 Islaz, CJRAE, Grădinița nr. 4 
Alexandria, Liceul Teoretic Olteni, Școala Gimnazială Ciolănești, Școala Gimnazială „Al. Colfescu” 
Alexandria, Școala Gimnazială nr. 2 Zimnicea, Grădinița nr. 7 Alexandria, Școala Gimnazială „I. Gh. 
Duca” Țigănești, Școala Gimnazială „Al. Depărățeanu” Roșiorii de Vede, Școala Gimnazială „Mihai 
Eminescu” Alexandria, Școala Gimnazială Poeni, Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria, 
Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria, Școala Gimnazială „Ion Preotu” Troianul; 
- prevederile art. 3, alin. 4 din Legea 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice actualizată, 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1 Aprobă transformarea posturilor didactic auxiliare și nedidactice în vederea promovării, după 
cum urmează: 
- Școala Gimnazială nr. 1 Videle: secretar IIIS se transformă în secretar IIS 
- Școala Gimnazială nr. 1 Videle: informatician debutant M se transformă în informatician II M 
- Liceul Teoretic „Al. Ghica” Alexandria: bibliotecar II S se transformă în bibliotecar I S 
- Liceul Teoretic „Al. Ghica” Alexandria: muncitor calificat II se transformă în muncitor calificat I  
- Școala Gimnazială Siliștea:  secretar III S se transformă în secretar II S 
- Școala Gimnazială Saelele: administrator financiar III S se transformă în administrator financiar II S 
- C.N. „Unirea” Turnu Măgurele: secretar III S se transformă în secretar II S 
- C.N. „Unirea” Turnu Măgurele: laborant I S se transformă în laborant IA S 
- Grădinița nr. 1 Turnu Măgurele: administrator financiar debutant se transformă în administrator 
financiar III 
- Școala Gimnazială Vedea: administrator financiar II S se transformă în administrator financiar I S 
- Școala Gimnazială nr. 1 Islaz: secretar IIIS se transformă în secretar IIS 
- CJRAE: asistent social debutant S se transformă în asistent social III S 
- Grădinița nr. 4 Alexandria: administrator patrimoniu II S se transformă administrator patrimoniu I S 
- Liceul Teoretic Olteni: secretar III S se transformă în secretar II S 
- Școala Gimnazială Ciolănești: secretar III S se transformă în secretar II S 
- Școala Gimnazială „Al. Colfescu” Alexandria: bibliotecar debutant se transformă în bibliotecar III S 
- Școala Gimnazială „Al. Colfescu” Alexandria: mediator școlar debutant se transformă în mediator 
școlar II M 
- Școala Gimnazială nr. 2 Zimnicea: secretar III S se transformă în secretar II S 
- Grădinița nr. 7 Alexandria: administrator patrimoniu II S se transformă administrator patrimoniu I S 
- Școala Gimnazială „I. Gh. Duca” Țigănești: secretar III S se transformă în secretar II S 
- Școala Gimnazială „Al. Depărățeanu” Roșiorii de Vede: secretar III S se transformă în secretar II S 
- Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alexandria: bibliotecar II se transformă în bibliotecar I 



 

 
 
  

- Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alexandria: analist programator II se transformă în analist 
programator I 
- Școala Gimnazială Poeni: administrator financiar debutant S se transformă administrator financiar III 
S 
- Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria: bibliotecar II S se transformă în bibliotecar I S 
- Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria: informatician II S se transformă în informatician I 
S 
- Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria: informatician I M se transformă în informatician I A M 
- Școala Gimnazială „Ion Preotu” Troianul: secretar III S se transformă în secretar II S 
- Școala Gimnazială „Ion Preotu” Troianul: administrator II se transformă în administrator I 
- Școala Gimnazială „Ion Preotu” Troianul: operator baze III se transformă în operator II. 
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. 142/16.12.2019 

Având în vedere: 

- Scrisoarea de intenție a Gazetei Spoturilor nr. 891/01.11.2019, înregistrată la I.S.J. Teleorman 
cu nr. 13444/07.11.2019, care prin intermediul Ringier Foundation, solicită acordarea sprijinului 
pentru identificarea unor grupuri țintă în vederea depunerii și implementării proiectului 
„SportCOOL” derulat în programul „Dezvoltarea locală, reducerea sărăciei și creșterea 
incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Apelul nr. 4, 
Dezvoltarea locală, precum și pentru nominalizarea unui expert din cadrul I.S.J. Teleorman, care 
să ocupe funcția de expert grup țintă; 
- prevederile programului „Dezvoltarea locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii 
romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021; 
- 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 Avizează solicitarea privind acordarea sprijinului pentru identificarea unor grupuri țintă în 
vederea depunerii și implementării proiectului „SportCOOL” derulat în programul „Dezvoltarea 
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și 
Norvegiene 2014-2021, Apelul nr. 4, Dezvoltarea locală, precum și pentru nominalizarea unui 
expert din cadrul I.S.J. Teleorman, care să ocupe funcția de expert grup țintă. 
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. 143/16.12.2019 

 
Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 14844/16.12.2019, 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 Bursumac Al. C. Georgeta Sorina. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 14847/16.12.2019, 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 Lazăr I. Florin Emil. 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 Bursumac Al. C. 
Georgeta Sorina, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Lazăr I. Florin Emil, 
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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