
 

 
 
  

 

HOTĂRÂRE NR. 1/14.01.2019 
Având în vedere: 
- referatul nr. 183/14.01.2019, 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 
învățământul special; 
- referatul nr. 184/14.01.2019, 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 învățământul special, conform referatului compartimentului rețea școlară/plan școlarizare. 
Art. 2 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, mai puțin pentru UAT Drăgănești Vlașca, care se va discuta într-o ședință 
viitoare. 
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. 02/14.01.2019 
Având în vedere: 
- referatul nr. 185/14.01.2019, 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. 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; 
- prevederile OMECT nr. 3062/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare a claselor din 
învăţământul preuniversitar în regim simultan; 
- prevederile O.M.E.N. 4797 / 2017 privind Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a 
claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv , respectiv bilingv în unitățile de învățământ 
preuniversitar 
- prevederile Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, anexa la OMEN nr. 5460/12.11.2018. 
 
       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 (Anexele 1A și 1B) . 
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, Fântânele și Răsmirești, iar la Școala Gimnazială Ciuperceni și Școala Gimnazială Uda 
Clocociov 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 Săceni și Sârbeni, 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 60 de grupe și 882 de locuri. 
Art. 11 Aprobă planul de școlarizare pentru clasa a IX-a - frecvență zi, conform referatului 
compartimentului rețea școlară/plan școlarizare (Anexele 5 și 6). 
Art. 12 Aprobă funcționarea claselor cu program intensiv sau bilingv, cu încadrarea în bugetul alocat, 
astfel: o clasă de matematică-informatică, intensiv informatică la Liceul Teoretic Videle, 1 clasă de 
matematică-informatică, bilingv limba engleză la C.N. „A.I. Cuzaˮ Alexandria, 1 clasă de matematică-
informatică, intensiv informatică la C.N. „A.D. Ghicaˮ Alexandria, o clasă intensiv limba engleză și o 
clasă intensiv limba franceză la C.N. Pedagogic „Mircea Scarlatˮ Alexandria și o clasă de matematică-
informatică, intensiv informatică la Liceul Teoretic „C. Noicaˮ Alexandria. 
Art. 13 Aprobă funcționarea, pentru anul școlar 2019-2020, 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 2019-2020, conform referatului compartimentului rețea 
școlară/plan școlarizare (Anexa 8). 
Art. 15 Aprobă planul de școlarizare pentru învățământul postliceal pentru anul școlar 2019-2020, 
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 cu 
274 grupe și 3223 de locuri. 
Art.19 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. 03/14.01.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 180/14.01.2019, 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 Ciubuc S. Marius Florin. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 182/14.01.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
Atestat profesional pe numele Ciubuc S. Marius Florin. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 181/14.01.2019, 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 Pălăduș I. Carmen. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 179/14.01.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de absolvire a liceului pe numele Pană V. Tatiana Mioara. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 178/14.01.2019, 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 Pană V. Tatiana Mioara. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 176/14.01.2019, 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 Hanumolo F.C. Laura Claudia. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare. 
- Referatul nr. 175/14.01.2019, 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 Bodan M. Mihăiță. 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 
Ciubuc S. Marius Florin, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Atestat profesional pe numele pe numele Ciubuc 
S. Marius Florin, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele pe numele 
Pălăduș I. Carmen, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 4 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de absolvire a liceului pe numele Pană V. 
Tatiana Mioara, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 5 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Pană V. Tatiana 
Mioara, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 6 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele pe numele 
Hanumolo F.C. Laura Claudia, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 7 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele pe numele 
Bodan M. Mihăiță, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 8 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. 04/14.01.2019 

Având în vedere: 

- Adresa nr. 123/09.01.2019 a Școlii Gimnaziale Tătărăștii de Jos prin care solicită aprobare 
pentru redistribuirea orelor din programul de lucru aferent funcției de director a doamnei 
Brătescu Penelopa, 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. 15861/19.12.2018 a doamnei Dumitrescu Aritina-Adriana, director la Școala 
Gimnazială Tătărăștii de Sus, 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; 
- 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 
Brătescu Penelopa, director la Școala Gimnazială Tătărăștii de Jos, 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 
Dumitrescu Aritina-Adriana, director la Școala Gimnazială Tătărăștii de Sus, 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 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. 05/22.01.2019 

Având în vedere: 

- referatul nr. 446/21.01.2019, întocmit la nivelul compartimentului management, privind 
aprobarea Proiectului programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial 
(SCIM) pentru anul 2019. 
- 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 2019, înregistrat cu nr. 446/21.01.2019, în forma prezentată. 

Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

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

 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 06/22.01.2019 

Având în vedere: 

- referatul nr. 489/22.01.2019, 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 2019; 
- 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 2019 în forma prezentată. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

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

 



 

 
 
  

 

HOTĂRÂRE NR. 07/28.01.2019 
Având în vedere: 
- referatul nr. 618/28.01.2019, întocmit de domnul inspector școlar, prof. Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind modificarea Proiectului Planului de școlarizare pentru anul școlar 
2019-2020, clasa a XI-a, învățământ seral, prin care se propune diminuarea planului de școlarizare 
pentru anul școlar 2019-2020, astfel: la Liceul Tehnologic „G-ral. David Praporgescu” Turnu 
Măgurele diminuarea cu o clasă a XI-a învățământ seral - domeniul economic și la Liceul Tehnologic 
„Emil Racoviță” Roșiorii de Vede diminuarea cu o clasă a XI-a învățământ seral - domeniul mecanică; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 9 alin (10, (2) din 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; 
- prevederile Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, anexa la OMEN nr. 5460/12.11.2018. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă modificarea Proiectului Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, clasa a 
XI-a, învățământ seral, prin diminuarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 cu o clasă 
a XI-a învățământ seral - domeniul economic la Liceul Tehnologic „G-ral. David Praporgescu” Turnu 
Măgurele și cu o clasă a XI-a învățământ seral - domeniul mecanică la Liceul Tehnologic „Emil 
Racoviță” Roșiorii de Vede, conform propunerii compartimentului.  
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

Președinte de ședință al Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General Adjunct, 

prof. Bogdan George Buzatu 
 
 

 

 

 

 
 

 



 

 
 
  

 
HOTĂRÂRE NR. 08/28.01.2019 

 
Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 600/28.01.2019, 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 2019-2020, aprobată cu O.M.E.N. nr. 5460/12.11.2018, 
modificată și completată prin O.M.E.N. nr. 5728/20.12.2018. 
 
       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, 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 de ședință al Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General Adjunct, 

prof. Bogdan George Buzatu 
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