
 

HOTĂRÂRE NR. 958/19.01.2018 

Având în vedere: 

- referatul nr. 341/13.12.2018, 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. 19 alin (1) și alin (2), art. 61 alin. (2) 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 2018-
2019 pentru unitățile de învățământ din mediul rural și urban, conform referatului 
compartimentului rețea școlară/plan școlarizare. 
Art. 2 Nu aprobă emiterea avizului conform pentru organizarea rețelei școlare în anul școlar 
2018-2019 pentru UAT Dobrotești și UAT Orbeasca, 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. 957/22.01.2018 

Având în vedere: 

- referatul nr. 387/22.01.2018, întocmit de domnul inspector școlar, prof. Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind aprobarea Proiectului Planului de școlarizare pentru anul școlar 
2018-2019 pentru unitățile de învățământ din mediul rural și urban, nivel preșcolar, primar, 
gimnazial, liceal și postliceal; 
- 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 OMECT nr. 3062/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare a claselor din 
învăţământul preuniversitar în regim simultan; 
- 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 Aprobă planul de școlarizare pentru nivelul preșcolar, conform referatului 
compartimentului rețea școlară/plan școlarizare (Anexa 1A) . 
Art. 2 Aprobă alocarea numărului maxim de 25 de locuri la clasele pregătitoare. 
Art. 3 Aprobă funcționarea cu două clase la gimnaziu, fiecare în regim simultan, la Școlile 
Gimnaziale Balaci, Bujoreni, Crângu, Fântânele și Traian, iar la Școala Gimnazială Ciuperceni 
două clase în regim simultan la nivel primar, conform referatului compartimentului rețea 
școlară/plan școlarizare. 
Art. 4 Aprobă funcționarea claselor de nivel primar și gimnazial de la celelalte unități de 
învățământ în regim simultan, conform solicitărilor acestora. 
Art. 5 Aprobă cifrele de școlarizare pentru învățământul primar și gimnazial, conform 
proiectelor planurilor de școlarizare depuse de unitățile de învățământ (Anexa 2). 
Art. 6 Aprobă Planul de școlarizare pentru Școlile Gimnaziale „Dan Berindeiˮ Roșiorii de Vede, 
nr. 1 Blejești, nr. 1 Cosmești, nr. 1 Dobrotești, nr. 1 Orbeasca, nr. 1 Poeni, nr. 3 Zimnicea, nr. 5 



 

Alexandria, Pietroșani, Plosca, Tătărăștii de Sus, Uda Clocociov, conform referatului 
compartimentului rețea școlară/plan școlarizare (Anexa 2). 
Art. 7 Aprobă planul de școlarizare pentru învățământul special din cadrul CSEI Alexandria și 
CSEI Roșiorii de Vede conform proiectelor planurilor de școlarizare depuse de unitățile de 
învățământ (Anexa 2). 
Art. 8 Aprobă numărul de locuri pentru învățământul prin programul „A doua șansăˮ, conform 
referatului compartimentului rețea școlară/plan școlarizare (Anexa 3). 
Art. 9 Aprobă proiectul planului de școlarizare pentru învățământul de artă program suplimentar, 
conform referatului compartimentului rețea școlară/plan școlarizare (Anexa 4). 
Art. 10 Aprobă proiectul planului de școlarizare pentru cluburile sportive școlare, conform 
solicitării CSS Alexandria cu 61 de grupe și 832 de locuri. 
Art. 11 Aprobă planul de școlarizare pentru clasa a IX-a - frecvență zi, conform referatului 
compartimentului rețea școlară/plan școlarizare (Anexa 5). 
Art. 12 Aprobă funcționarea unei clase de matematică-informatică, intensiv limba engleză la 
Liceul Teoretic Videle, 1 clasă de matematică-informatică, bilingv limba engleză la C.N. „A.I. 
Cuzaˮ Alexandria și 1 clasă de matematică-informatică, intensiv informatică la C.N. „A.D. 
Ghicaˮ Alexandria. 
Art. 13 Aprobă funcționarea, pentru anul școlar 2018-2019, a claselor a IX-a învățământ 
profesional de 3 ani, conform referatului compartimentului rețea școlară/plan școlarizare (Anexa 
7). 
Art. 14 Aprobă planul de școlarizare pentru clasa a IX-a - frecvență redusă și seral, a XI-a seral 
și stagii de pregătire pentru anul școlar 2018-2019, conform referatului compartimentului rețea 
școlară/plan școlarizare (Anexa 8). 
Art. 15 Aprobă planul de școlarizare pentru învățământul postliceal pentru anul școlar 2018-
2019, conform referatului compartimentului rețea școlară/plan școlarizare (Anexa 9). 
Art. 16 Aprobă 2 locuri pentru elevii rromi, de la 28 la 30, la fiecare clasă a IX-a, frecvență zi, 
inclusiv învățământ profesional. 
Art. 17 Aprobă nealocarea locurilor pentru elevii din Republica Moldova, deoarece nu există 
solicitări. 
Art. 18 Aprobă planul de școlarizare pentru Palatul Copiilor Alexandria, conform solicitării 
unității. 
Art.19 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte de ședință, 
Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General Adjunct, 
prof. Monica COMAN 

 



 

HOTĂRÂRE NR. 959/22.01.2018 

Având în vedere: 

- referatul nr. 297/18.01.2018, întocmit de doamna inspector școlar, prof. Nițu Narciza Florentina 
- responsabil raportare SCIM, privind aprobarea Proiectului programului de dezvoltare a 
Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) pentru anul 2018. 
- prevederile art. 63 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 
Codului controlului intern/managerial al entităților publice; 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă Proiectul programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial 
(SCIM) pentru anul 2018, înregistrat cu nr. 298/18.01.2018, în forma prezentată. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

Președinte de ședință, 
Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General Adjunct, 
prof. Monica COMAN 

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 960/22.01.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 333/19.01.2018, întocmit de inspectori școlari dezvoltarea resurselor umane, prof. 
Davidescu Tatiana și prof. Cepan Alina, privind amânarea susținerii probelor examenului pentru 
acordarea gradului didactic II pentru seria 2019-2020 pentru doamna profesor pentru 
învățământul preșcolar Crangă Ș. Marinela de la Grădinița cu Program Normal nr. 1 Ciuperceni; 
- Referatul nr. 302/18.01.2018, întocmit de inspector școlar dezvoltarea resurselor umane, prof. 
Cepan Alina, privind amânarea susținerii examenului pentru obținerea gradului didactic I, pentru 
seria 2017-2019, pentru doamna profesor învățământ primar Bardac I. (Ciungu) Stela de la 
Școala Gimnazială „Gala Galactionˮ Didești; 
- 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 probelor examenului pentru acordarea gradului didactic II 
pentru seria 2019-2020 pentru doamna profesor pentru învățământul preșcolar Crangă Ș. 
Marinela de la Grădinița cu Program Normal nr. 1 Ciuperceni. 
Art. 2 Aprobă amânarea susținerii examenului pentru obținerea gradului didactic I, pentru seria 
2017-2019, pentru doamna profesor învățământ primar Bardac I. (Ciungu) Stela de la Școala 
Gimnazială „Gala Galactionˮ Didești. 
Art. 3 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte de ședință, 
Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General Adjunct, 
prof. Monica COMAN 

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 961/22.01.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 372/22.01.2018, întocmit de inspectori școlari managementul resurselor umane, 
prof. Negrea Alexandra și prof. Tătaru Daniela Ioana, prin care se solicită propuneri pentru 
comisia județeană de bacalaureat pentru coordonarea organizării și desfășurării examenului de 
bacalaureat național 2018; 
- prevederile O.M.E.N. nr. 4792/2017 privind organizarea și desfășurarea examenului de 
bacalaureat 2018; 
- prevederile art. 6 alin. (2), art. 10, art. 27, art. 28 din Metodologia de organizare și desfășurare a 
examenului de bacalaureat 2011, Anexa 2 la O.M.E.C.T.S. nr. 4799/31.10.2010, valabilă și în 
anul școlar 2017-2018; 
- 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 pentru componența comisiei județene de bacalaureat pentru 
coordonarea organizării și desfășurării examenului de bacalaureat național 2018, după cum 
urmează: 
Președinte: Valeria Gherghe 
Vicepreședinte: Alexandra Negrea 
Secretari: Narciza Florentina Nițu 
                Miluță Vîrlan- informatician, consilier IT - responsabil cu activitatea de comunicații 
virtuale la nivelul ISJ 
Membri: Alexandra Mocanu 
               Mihai Ionescu 
               Daniela Tătaru 
               Angela Lăpădatu 
               Oana Stoicescu 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
comisia județeană de bacalaureat pentru coordonarea organizării și desfășurării examenului de 
bacalaureat național 2018 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte de ședință, 
Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General Adjunct, 
prof. Monica COMAN 



 

HOTĂRÂRE NR. 962/22.01.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 330/18.01.2018, întocmit de inspector școlar managementul resurselor umane -  prof. 
Negrea Alexandra și consilier IT - inf. Miluță Vîrlan , prin care se propune spre analiză și aprobare 
Procedura Operațională privind coordonarea organizării și desfășurării probelor de evaluare a 
competențelor lingvistice și digitale ale examenului de bacalaureat 2018, la nivelul județului Teleorman; 
- prevederile O.M.E.N. nr. 4792/2017 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat 
2018; 
- prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2011, Anexa la 
O.M.E.C.T.S. nr. 4799/31.08.2010, cu modificările ulterioare; 
- Nota MEN nr. 4369/18.12.2017 privind planificarea probei de evaluare a competențelor lingvistice într-
o limbă de circulație internațională - examenul de bacalaureat 2018; 
- Procedura MENCȘ-CNEE nr. 1652/11.05.2016 privind regimul și normele de utilizare a certificatului 
SSL necesar la transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru examenele, evaluările și concursurile 
naționale și a procedurii privind transferul/preluarea arhivelor de subiecte; 
- Procedurile MEN privind desfășurarea probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale (nr. 
4367/18.12.2017, nr. 4370/18.12.2018); 
- Standardele de management și control intern aprobate prin OSGG nr. 400/2015, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin O.M.E.C.T.S. 
nr. 5530/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin 
O.M.E.N.C.Ș. nr. 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare. 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă Procedura Operațională privind coordonarea organizării și desfășurării probelor de 
evaluare a competențelor lingvistice și digitale ale examenului de bacalaureat 2018, la nivelul județului 
Teleorman în forma prezentată. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, comisia 
județeană de bacalaureat pentru coordonarea organizării și desfășurării examenului de bacalaureat 
național 2018, comisiile de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din unitățile de învățământ vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte de ședință, 

Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General Adjunct, 

prof. Monica COMAN 
 



 

HOTĂRÂRE NR. 963/22.01.2018 

Având în vedere: 

- referatul nr. 418/22.01.2018, întocmit de doamna Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ 
Teleorman, prin care propune spre aprobare Proiectul de buget pentru anul 2018; 
- prevederile Legii 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, în forma prezentată. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte de ședință, 
Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General Adjunct, 
prof. Monica COMAN 

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 964/22.01.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 337/19.01.2018, 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 Tatomir F. Mioara. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare. 
- Referatul nr. 336/19.01.2018, 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 Bărbulescu I. Ana Maria. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare. 
- Referatul nr. 335/19.01.2018, 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 Popescu L. Ileana Mirela. 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 
Tatomir F. Mioara, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Bărbulescu I. 
Ana Maria, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Popescu L. 
Ileana Mirela, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 4 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte de ședință, 

Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General Adjunct, 

prof. Monica COMAN 
 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 965/22.01.2018 

Având în vedere: 

- Adresa Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuzaˮ Alexandria nr. 73/16.01.2018, înregistrată 
la ISJ Teleorman cu nr. 227/16.01.2018, prin care se solicită aprobarea programului de activități 
educative pentru ziua de 23.01.2018, cu modificarea orelor de curs; 
- prevederile Ordinului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și 
desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în 
calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare; 
- prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar anexă la O.M.E.C.T.S. nr. 5079/2016; 
 - prevederile O.M.E.N. nr. 3027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei -   
Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar; 

- 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 programul de activități educative pentru ziua de 23.01.2018, cu modificarea orelor 
de curs la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuzaˮ Alexandria. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte de ședință, 
Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General Adjunct, 
prof. Monica COMAN 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 966/29.01.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 617/29.01.2018, întocmit de inspectori școlari pentru managementul resurselor 
umane, prof. Alexandra Negrea și prof. Daniela Ioana Tătaru, prin care propune spre aprobare 
detalierea punctajului pentru punctul IV – Activitatea metodică și științifică dovedită prin 
documente justificative pentru fișa de evaluare a cadrelor didactice din învățământul 
preuniversitar, pentru anul școlar 2018-2019 și aprobarea fișei de evaluare, Anexa 2 la 
Metodologia-cadru, Criterii și punctaje pentru evaluarea personalului didactic; 
- prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea consiliului de 
administrație al inspectoratului școlar din anexa 1 la Regulamentul-cadru de organizare și 
funcționare a inspectoratelor școlare; 
- prevederile Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată cu O.M.E.N. nr. 
5485/13.11.2017. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă Fișa de evaluare cu detalierea punctajului pentru punctul IV stabilită în Consiliul 
de Administrație. 
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. 967/29.01.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 497/29.01.2018, întocmit de inspector școlar, prof. Narciza Florentina Nițu, prin 
care propune spre analiză și aprobare ca doamna Neaga Adriana Cecilia, director la Școala 
Postliceală Sanitară Alexandria, să îndeplinească funcția de diriginte în anul școlar 2017-2018; 
- 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 ca doamna Neaga Adriana Cecilia, director la Școala Postliceală Sanitară 
Alexandria, să îndeplinească funcția de diriginte în anul școlar 2017-2018. 
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 
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