
 

 

HOTĂRÂRE NR. 968/05.02.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 943/05.02.2018, întocmit de doamna inspector școlar Tătaru Daniela Ioana, în 
calitate de secretar al Comisiei de mobilitate, privind prezentarea listei finale ce cuprinde cadrele 
didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare până la data de 1 septembrie 2018 care 
solicită menținerea în activitate ca titular în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de 
pensionare raportată la 1 septembrie 2018, în anul școlar 2018-2019, în vederea validării; 
- prevederile art. 28 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 
din învățământul preuniversitar în anul școlar 2016-2017, aprobată prin Ordinul ministrului 
educației naționale nr.  5485/13.11.2017,  modificată și completată prin OMEN nr. 
3017/08.01.2018; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
        
        În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Validează Listele finale cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile 
legale de pensionare la 1 septembrie 2018, care solicită menținerea în activitate ca titular în 
funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare raportată la 1 septembrie 2018, în anul 
școlar 2018-2019, 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. 969/05.02.2018 

Având în vedere: 

- Graficul unic de monitorizare și control al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman nr. 
934/05.02.2018 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2017-2018; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- 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; 
- prevederile Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, anexă la 
OMECTS nr. 5547/2011. 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă Graficul unic de monitorizare și control al Inspectoratului Școlar Județean 
Teleorman nr. 934/05.02.2018 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2017-2018. 
Art. 2 Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 970/05.02.2018 

Având în vedere: 

- referatul nr. 657/30.01.2018, întocmit de doamna Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ 
Teleorman, prin care propune spre aprobare calificativele personalului contractual pentru anul 
2017, conform fișelor de evaluare; 
- propunerile doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, privind calificativele șef 
serviciu și audit de la Domeniul economic și administrativ; 
- prevederile Ordinului M.E.C.T.Ș. nr. 3860/10.03.2011 privind aprobarea criteriilor și 
metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului 
contractual; 
- prevederile Legii 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă calificativele pentru anul 2017 personalului contractual, șef serviciu și audit de la 
Domeniul economic și administrativ, conform fișelor de evaluare. 
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. 971/05.02.2018 

Având în vedere: 

- referatul nr. 928/02.02.2018, întocmit de compartimentul managementul resurselor umane, 
inspectori școlari Negrea Alexandra și Tătaru Ioana Daniela, prin care se propune spre analiză și 
aprobare fișele de post pentru personalul contractual pentru anul 2018; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 11 lit. (m) din Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea 
consiliului de administrație al inspectoratului școlar, aprobat prin Ordinul nr. 5530/05.10.2011, 
cu modificările și completările ulterioare. 
 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă fișele de post pentru personalul contractual pentru anul 2018 în forma prezentată. 
Art. 2 compartimentele de specialiate 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. 972/09.02.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 1042/09.02.2018, întocmit de doamnele inspectori școlari, prof. Ion Marilena 
Gabriela și prof. Lăpădatu Angela Gabriela, privind contestațiile depuse de cadrele didactice care 
îndeplinesc condițiile legale de pensionare până la data de 1 septembrie 2018 care solicită 
menținerea în activitate ca titular în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, 
raportată la 1 septembrie 2018, în anul școlar 2018-2019; 
- prevederile art. 28 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 
din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului 
educației naționale nr. 5485/13.11.2017,  modificată și completată prin Ordinul ministrului 
educației naționale nr. 3017/08.01.2018; 
- contestațiile cadrelor didactice înregistrate la IȘJ Teleorman, în perioada prevăzută în 
Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar,  pentru 
anul școlar 2018-2019; 
- documentele transmise de unitățile de învățământ referitoare la acordurile/refuzurile privind 
menținerea în activitate ca titular peste vârsta legală de pensionare, raportată la 1 septembrie 
2018, în anul școlar 2018-2019, a cadrelor didactice care îndeplinesc prevederile art. 28 din 
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 
preuniversitar și analizate în Comisia județeană de mobilitate în ședința din data de 05.02.2018; 
- listele finale cuprinzând  cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare până 
la data de 1 septembrie 2018 care solicită menținerea în activitate ca titular în funcția didactică 
până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2018, în anul școlar 2018-
2019, validată în ședința Consiliului de administrație din data de 05.02.2018, 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
        
        În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă contestația depusă de domnul Anghel Mihăiță Giorgică de la Școala Gimnazială 
„Marin Predaˮ Siliștea Gumești. 
Art. 2 Respinge contestațiile depuse de doamna Gherghe Milica de la Școala Gimnazială nr. 1 
Dobrotești și domnul Bîscoveanu Marin de la Școala Gimnazială nr. 2 Videle. 
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. 973/09.02.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 1055/09.02.2018, întocmit de domnii inspectori școlari, prof. Marioara Adrian, 
Rețea școlară/plan școlarizare și prof. Costache Florentina-Flori - învățământ profesional și 
tehnic, privind contestația Colegiului Tehnic „G-ral. David Praporgescuˮ Turnu Măgurele nr. 
553/29.01.2018, referat prin care se propune menținerea planului de școlarizare aprobat în 
Consiliul de Administrație al ISJ Teleorman din data de 22.01.2018 pentru Colegiul Tehnic „G-
ral. David Praporgescuˮ Turnu Măgurele; 
- prevederile art. 12, alin. (1) și (2) din 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; 
- prevederile art. 5, alin. (6) din HG 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru 
determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din 
T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar actualizată cu HG 
31/2017 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației.. 
        În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Respinge contestația Colegiului Tehnic „G-ral. David Praporgescuˮ Turnu Măgurele. 
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. 974/09.02.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 1023/07.02.2018, 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 Dîră G. Elisabeth. 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 Dîră 
G. Elisabeth, cu respectarea legislației în vigoare. 
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. 975/09.02.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 1057/09.02.2018, întocmit de inspector școlar rețea școlară/plan școlarizare 
Marioara Adrian, privind suplimentarea locurilor în mod excepțional și în interesul educațional 
al elevilor, la clasa pregătitoare cu 1 loc, de la 22 la 23 de locuri, la Școala Gimnazială nr. 3 
Zimnicea, în anul școlar 2017-2018; 
- Referatul nr. 1058/09.02.2018, întocmit de inspector școlar rețea școlară/plan școlarizare 
Marioara Adrian, privind suplimentarea locurilor în mod excepțional și în interesul educațional 
al elevilor, la clasa a II-a cu 2 locuri, de la 125 la 127 de locuri, la Școala Gimnazială „Ștefan cel 
Mareˮ Alexandria, în anul școlar 2017-2018; 
- Referatul nr. 1059/09.02.2018, întocmit de inspector școlar rețea școlară/plan școlarizare 
Marioara Adrian, privind suplimentarea locurilor în mod excepțional și în interesul educațional 
al elevilor, la clasa pregătitoare cu 1 loc, de la 92 la 93 de locuri și la clasa a II-a cu 1 loc, de la 
90 la 91, la Școala Gimnazială „Mihai Viteazulˮ Alexandria, în anul școlar 2017-2018; 
- prevederile art. 63, alin. 3 și lit c din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 225 alin (3) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de 
învățământ preuniversitar aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016 și modificat și completat prin 
OMEN nr. 3027/2018. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă suplimentarea locurilor în mod excepțional și în interesul educațional al elevilor, 
la clasa pregătitoare cu 1 loc, de la 22 la 23 de locuri, la Școala Gimnazială nr. 3 Zimnicea, în 
anul școlar 2017-2018. 
Art. 2 Aprobă suplimentarea locurilor în mod excepțional și în interesul educațional al elevilor, 
la clasa a II-a cu 2 locuri, de la 125 la 127 de locuri, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mareˮ 
Alexandria, în anul școlar 2017-2018. 
Art. 3 Aprobă suplimentarea locurilor în mod excepțional și în interesul educațional al elevilor, 
la clasa pregătitoare cu 1 loc, de la 92 la 93 de locuri și la clasa a II-a cu 1 loc, de la 90 la 91, la 
Școala Gimnazială „Mihai Viteazulˮ Alexandria, în anul școlar 2017-2018. 
Art. 4 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. 976/19.02.2018 

Având în vedere: 

- referatul nr. 1413/19.02.2018, întocmit de doamna Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ 
Teleorman, privind execuția anului 2017 și propunerile de repartizare a bugetului pentru anul 
2018, prin care propune spre aprobare repartizarea procentuală a sumelor bugetare alocate în 
anul 2018; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă propunerile de repartizare procentuală a sumelor bugetare alocate pentru anul 
2018 . 
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. 977/19.02.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 1353/19.02.2018, întocmit de doamnele inspectori școlari pentru managementul 
resurselor umane, prof. Alexandra Negrea și prof. Daniela Ioana Tătaru, privind prezentarea listei ce 
conține cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare până la data de 1 
septembrie 2018  de la Liceul Teoretic „Marin Predaˮ Turnu Măgurele și Școala Gimnazială nr. 
7 Alexandria, care solicită menținerea în activitate ca titular în funcția didactică până la 3 ani 
peste vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2018, în anul școlar 2018-2019, prin care se 
înaintează spre validare lista cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale de 
pensionare până la data de 1 septembrie 2018, care solicită menținerea în activitate ca titular în 
funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2018, în anul 
școlar 2018-2019,  de la Liceul Teoretic „Marin Predaˮ Turnu Măgurele și Școala Gimnazială nr. 
7 Alexandria; 
- prevederile art. 28 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 
din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului 
educației naționale nr. 5485/13.11.2017,  modificată și completată prin Ordinul ministrului 
educației naționale nr. 3017/08.01.2018; 
- documentele transmise de unitățile de învățământ referitoare la acordurile/refuzurile privind 
menținerea în activitate ca titular peste vârsta legală de pensionare, raportată la 1 septembrie 
2018, în anul școlar 2018-2019, a cadrelor didactice care îndeplinesc prevederile art. 28 din 
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 
preuniversitar și analizate în Comisia județeană de mobilitate în ședința din data de 16.02.2018 
(adresa nr. 1022/07.02.2018 a Liceului Teoretic „Marin Predaˮ Turnu Măgurele și adresa nr. 
1068/09.02.2018 a Școlii Gimnaziale nr. 7 Alexandria); 
- listele finale cuprinzând  cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare până 
la data de 1 septembrie 2018 care solicită menținerea în activitate ca titular în funcția didactică 
până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2018, în anul școlar 2018-
2019, validată în ședința Consiliului de administrație din data de 05.02.2018, 
- lista cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare până la data 
de 1 septembrie 2018 care solicită menținerea în activitate ca titular în funcția didactică până la 3 
ani peste vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2018, în anul școlar 2018-2019, de la 
Liceul Teoretic „Marin Predaˮ Turnu Măgurele și Școala Gimnazială nr. 7 Alexandria; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
        
        În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

 

 



 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Validează lista cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale de 
pensionare până la data de 1 septembrie 2018, care solicită menținerea în activitate ca titular în 
funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2018, în anul 
școlar 2018-2019,  de la Liceul Teoretic „Marin Predaˮ Turnu Măgurele și Școala Gimnazială nr. 
7 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. 978/19.02.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 1246/15.02.2018, întocmit de inspectori școlari dezvoltarea resurselor umane, 
prof. Davidescu Tatiana și prof. Cepan Alina, privind amânarea susținerii examenului pentru 
obținerea gradului didactic I, pentru seria 2019-2021, pentru doamna profesor de limba și 
literatura engleză Pană (Seba) Georgica Mihăița de la Liceul Tehnologic „Sf. Haralambieˮ Turnu 
Măgurele; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Metodologiei 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 susținerii examenului pentru obținerea gradului didactic I, pentru seria 
2019-2021, pentru doamna profesor de limba și literatura engleză Pană (Seba) Georgica Mihăița 
de la Liceul Tehnologic „Sf. Haralambieˮ Turnu Măgurele. 
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. 979/19.02.2018 

Având în vedere: 

- referatul nr. 1194/14.02.2018, întocmit de doamna Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ 
Teleorman și consilier A. Dumitrașcu, prin care se propune acordarea Avizului educațional 
pentru închirierea unui spațiu de cca. 9 mp, temporar disponibil, încăpere cu destinație inițială de 
„spațiu comercial/bufet/chioșcˮ situată la demisolul clădirii Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazulˮ 
din Alexandria pentru o perioadă de maximum 1 an, fără schimbarea destinației; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 319/29.10.2015, privind aprobarea Regulamentului cadru de 
închiriere a terenurilor și a spațiilor disponibile excedentare din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alexandria; 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă acordarea «avizului educațional» pentru închirierea unui spațiu de cca. 9 mp, 
temporar disponibil, încăpere cu destinație inițială de „spațiu comercial/bufet/chioșcˮ situată la 
demisolul clădirii Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazulˮ din Alexandria pentru o perioadă de 
maximum 1 an, fără schimbarea destinației. 
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. 980/19.02.2018 

Având în vedere: 

- adresa Sindicatului „Spiru Haretˮ Teleorman nr. 82/16.02.2018, înregistrată la ISJ cu nr. 
1322/16.02.2018 prin care se contestă modalitatea în care ISJ Teleorman a soluționat solicitarea 
de aprobare a planului de școlarizare al Școlii Gimnaziale „Grigore Dimitrie Ghicaˮ Peretu și se 
solicită revizuirea Hotărârii Consiliului de administrație al ISJ Teleorman nr. 957/22.01.2018; 
- prevederile art. 63 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; 
- prevederile OMEN nr. 5485/13.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul 2018-2019; 
 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Respinge solicitarea Sindicatului „Spiru Haretˮ Teleorman. 
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. 981/19.02.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 1368/19.02.2018, 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 Piuaru I. Camelia. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 1369/19.02.2018, 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 Chiriță Gh. Mioara Amalia. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 1370/19.02.2018, 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 Vasile I. Daniel Cosmin. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 1371/19.02.2018, 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 Goia T. Ioana Denisa. 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 
Piuaru I. Camelia, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele pe numele 
Chiriță Gh. Mioara Amalia, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele pe numele 
Vasile I. Daniel Cosmin, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 4 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele pe numele Goia 
T. Ioana Denisa, 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 
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