
 

 
 
  

 
HOTĂRÂRE NR. 1022/17.07.2018 

 
Având în vedere: 
- referatul nr. 8408/16.07.2018, întocmit de Comisia de evaluare a dosarelor pentru gradațiile de merit, 
privind aprobarea listei cuprinzând candidații în ordine descrescătoare a punctajelor pe posturi și 
discipline; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 3633/2018 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea 
gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018; 
- prevederile art. 9 alin. 8 ale Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018; 
- prevederile Graficului desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2018, 
anexa nr. 1 la metodologie. 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1 Aprobă Lista cuprinzând candidații în ordine descrescătoare a punctajelor pe posturi și 
discipline, întocmită de Comisia de evaluare a dosarelor pentru gradațiile de merit, în forma 
prezentată. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, 
conducerea unităților de învățământ și personalul care a participat la concursul pentru acordarea 
gradaţiilor de merit vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

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

 
 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 1023/17.07.2018 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 8478/16.07.2018, 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 Școlii Postliceale pe numele Niță S. Rodica Mirela. În referat se menționează 
că documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 8477/16.07.2018, 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 Barbu I. Raluca Gabriela. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 8476/16.07.2018, 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 Gheorghe D. Mădălin. În referat se menționează că documentele au 
fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 8475/16.07.2018, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Diplomă de absolvire a Școlii Profesionale pe numele Băltoiu Ghe. Marian Iulian. În referat se 
menționează că documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 8474/16.07.2018, 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 Pătrașcu I. Alexandru. În referat se menționează că documentele au 
fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 8480/16.07.2018, 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 Rovența F. Doina Manuela. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 8479/16.07.2018, 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 Constantin E. Alina Loredana. 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 Certificat de absolvire a Școlii Postliceale pe numele 
Niță S. Rodica Mirela, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Barbu I. Raluca 
Gabriela, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Gheorghe D. 
Mădălin, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 4 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de absolvire a Școlii Profesionale pe numele 
Băltoiu Ghe. Marian Iulian, cu respectarea legislației în vigoare. 



 

 
 
  

Art. 5 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Pătrașcu I. 
Alexandru, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 6 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Rovența F. Doina 
Manuela, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 7 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Constantin E. Alina 
Loredana, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 8 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. 1024/17.07.2018 

Având în vedere: 
 
- referatul nr. 8516/16.07.2018, întocmit de domnul inspector școlar, prof. Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind modificarea și aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 
2018-2019 al Grădiniței cu Program Prelungit nr. 1 Videle, prin care se propune spre analiză și 
aprobare funcționarea grupei mici cu program normal ca grupă mică cu program prelungit; 
- prevederile Legii 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; 
- Planul de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019, aprobat prin HG nr. 131/2018 și înaintat la ISJ 
Teleorman prin adresa M.E.N. nr. 28677/30.03.2018; 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă modificarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 al Grădiniței cu 
Program Prelungit nr. 1 Videle și funcționarea grupei mici cu program normal ca grupă mică cu 
program prelungit. 
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. 1025/17.07.2018 

 
Având în vedere: 
 
- referatul nr. 8173/11.07.2018, întocmit de doamna Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ 
Teleorman și consilier A. Dumitrașcu, prin care se propune acordarea Avizului educațional pentru 
schimbarea destinației din imobil „Teren învățământ preuniversitar de stat (C3: Corpul IV) cu 
destinație de Școala Gimnazială nr. 2 Turnu Măgurele, str. Libertății nr. 137, mun. Turnu Măgurele, 
județul Teleorman, în suprafață de: 4109 m.p. - conform H.C.L. nr. 69/23.05.2018 și a Extrasului de 
Carte Funciară pentru informare (cerere nr. 67956/16.11.2017; CF nr. 22936) în „Teren - Centru 
educațional din Turnu Măgureleˮ - cu CONDIȚIONARE, pentru o perioadă limitată - maximum 10 
ani (art. 4, alin. f - excepție din O.M.E.N.C.S. 5819/2016), perioadă condiționată de 
menținerea/micșorarea efectivelor actuale de elevi ale unității de învățământ care propune respectiva 
schimbare de destinație; 
- prevederile art. 112 alin (2) și alin (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.N.C.S. nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a „avizului 
conformˮ pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 69/23.05.2018, privind schimbarea destinației din Teren învățământ 
preuniversitar de stat situat în municipiul Turnu Măgurele, str. Libertății, nr. 137, județul Teleorman în 
Teren - Centru educațional din Turnu Măgurele; 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă acordarea «avizului educațional» pentru schimbarea destinației din imobil „Teren 
învățământ preuniversitar de stat (C3: Corpul IV) cu destinație de Școala Gimnazială nr. 2 Turnu 
Măgurele, str. Libertății nr. 137, mun. Turnu Măgurele, județul Teleorman, în suprafață de: 4109 m.p 
în „Teren - Centru educațional din Turnu Măgureleˮ - cu condiționare, pentru o perioadă limitată - 
maximum 10 ani.  
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. 1026/17.07.2018 

 
Având în vedere: 
 
- referatul nr. 7627/02.07.2018, întocmit de doamna Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ 
Teleorman și consilier A. Dumitrașcu, prin care se propune acordarea Avizului educațional pentru 
schimbarea destinației din imobil „Teren învățământ preuniversitar Școala Gimnazială nr. 2, sat Valea 
Cireșului, comuna Botoroaga, județul Teleorman, în suprafață de 1415 m.p. - conform H.C.L. nr. 
21/11.06.2018 în „Centru de zi pentru persoane vârstnice în satul Valea Cireșului, comuna Botoroagaˮ 
-, pentru o perioadă limitată - maximum 10 ani (art. 4 din O.M.E.N.C.S. 5819/2016), perioadă 
condiționată de menținerea/micșorarea efectivelor actuale de elevi ale unității de învățământ care 
cedează terenul respectiv, precum și de obținerea respectivei finanțări a proiectului propus; 
- prevederile art. 112 alin (2) și alin (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.N.C.S. nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a „avizului 
conformˮ pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 21/11.06.2018, privind însușirea și aprobarea documentației 
cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al comunei Botoroaga. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă acordarea «avizului educațional» pentru schimbarea destinației din imobil „Teren 
învățământ preuniversitar Școala Gimnazială nr. 2, sat Valea Cireșului, comuna Botoroaga, județul 
Teleorman, în suprafață de 1415 m.p. - conform H.C.L. nr. 21/11.06.2018 în „Centru de zi pentru 
persoane vârstnice în satul Valea Cireșului, comuna Botoroagaˮ -, pentru o perioadă limitată - 
maximum 10 ani.  
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. 1027/27.07.2018 
 

Având în vedere: 
- referatul nr. 8981/27.07.2018, întocmit de Comisia de soluționare a contestațiilor depuse la concursul 
pentru acordarea gradațiilor de merit prin care se înaintează spre aprobare Lista cu rezultatele 
candidaților participanți la concursul de acordare a gradațiilor de merit, care au depus contestație, 
sesiunea 2018, nr. 8974/26.07.2018 și Lista cu rezultatele candidaților participanți la concursul de 
acordare a gradațiilor de merit, în ordine descrescătoare a punctajelor acordate, sesiunea 2018, după 
soluționarea contestațiilor, nr. 8975/26.07.2018; 
- referatul nr. 8995/27.07.2018 cu rezultatele candidaților propuși pentru obținerea gradației de merit în 
ordinea descrescătoare a punctajului acordat, prin care se propune ca o gradație de la categoria 
învățători să fie redistribuită la categoria Palate și cluburi, în vederea soluționării contestației unui 
candidat care a primit la reevaluarea dosarului punctajul de 81,8 puncte, precum și validarea Listei cu 
personalul didactic propus în vederea acordării gradației de merit, sesiunea 2018; 
- procesul verbal nr. 8825/2.07.2018, al Comisiei paritare, prin care se propune redistribuirea 
gradațiilor de merit, ca urmare a numărului insuficient de solicitări, pentru soluționarea eventualelor 
contestații;  
- Lista cu punctajele tuturor candidaților propuși pentru obținerea gradației de merit; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 3633/2018 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea 
gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018; 
- prevederile art. 10 din Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului 
didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018; 
- prevederile Graficului desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2018, 
anexa nr. 1 la metodologie. 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1 Aprobă Lista cu rezultatele candidaților participanți la concursul de acordare a gradațiilor de 
merit, care au depus contestație, sesiunea 2018, nr. 8974/26.07.2018 
 Art. 2 Aprobă Lista cu rezultatele candidaților participanți la concursul de acordare a gradațiilor de 
merit, în ordine descrescătoare a punctajelor acordate, sesiunea 2018, după soluționarea contestațiilor, 
nr. 8975/26.07.2018. 
Art. 3 Aprobă propunerea ca o gradație de la categoria învățători să fie redistribuită la categoria Palate 
și cluburi, în vederea soluționării contestației unui candidat care a primit la reevaluarea dosarului 
punctajul de 81,8 puncte. 
Art. 4  Validează Lista cu personalul didactic propus în vederea acordării gradației de merit, sesiunea 
2018 
Art. 5 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, 
conducerea unităților de învățământ și personalul care a participat la concursul pentru acordarea 
gradaţiilor de merit vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 1028/27.07.2018 
 

Având în vedere: 
- referatul nr. 3997/26.04.2018, întocmit de doamna Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ 
Teleorman și consilier A. Dumitrașcu, prin care se propune acordarea Avizului educațional pentru 
schimbarea destinației din imobil „Clădire învățământ preuniversitar (C6 - Construcție anexă -  
magazie) Liceul Teoretic «C. Noica» Alexandriaˮ, str. Dunării nr. 33, mun. Alexandria, județul 
Teleorman, cu suprafața construită de: C6 = 204 m.p. și regim de înălțime: parter - conform  H.C.L. nr. 
99/28.01.2018 - Anexa nr. 1, în „Desființare (demolare) a clădirii C6ˮ pentru o perioadă limitată - pe 
perioada desfășurării lucrărilor de demolare -, urmând ca după finalizarea lucrărilor de desființare 
terenul să rămână în domeniul public al municipiului Alexandria, făcând parte din baza materială a 
învățământului preuniversitar de stat ; 
- prevederile art. 112 alin (2) și alin (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.N.C.S. nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a „avizului 
conformˮ pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 99/28.03.2018, privind schimbarea destinației unei construcții din 
cadrul Liceului Teoretic «C. Noica» Alexandria, aparținând domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, în vederea desființării (demolării) acesteia; 
- extrasul din cartea funciară nr. 23199 a municipiului  Alexandria din care reiese că imobilul se află în 
Alexandria, str. Dunării, nr. 133; 
- constatarea de eroare materială privind adresa imobilului pentru care s-a propus schimbarea de 
destinație în ședința Consiliului de Administrație din data de 27.07.2017. 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 1009/27.07.2018 de aprobare a acordării «avizului 
educațional» pentru schimbarea destinației din imobil „Clădire învățământ preuniversitar (C6 - 
Construcție anexă -  magazie) Liceul Teoretic «C. Noica» Alexandriaˮ, str. Dunării nr. 33, mun. 
Alexandria, județul Teleorman, cu suprafața construită de: C6 = 204 m.p. și regim de înălțime: parter - 
conform  H.C.L. nr. 99/28.03.2018 - Anexa nr. 1, în „Desființare (demolare) a clădirii C6ˮ pentru o 
perioadă limitată, pentru îndreptarea erorii materiale, cu următorul conținut: „Aprobă acordarea 
«avizului educațional» pentru schimbarea destinației din imobil „Clădire învățământ preuniversitar (C6 
- Construcție anexă -  magazie) Liceul Teoretic «C. Noica» Alexandriaˮ, str. Dunării nr. 133, mun. 
Alexandria, județul Teleorman, cu suprafața construită de: C6 = 204 m.p. și regim de înălțime: parter - 
conform  H.C.L. nr. 99/28.03.2018 - Anexa nr. 1, în „Desființare (demolare) a clădirii C6ˮ pentru o 
perioadă limitatăˮ 
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. 1029/27.07.2018 

Având în vedere: 

- referatul nr. 8976/27.07.2018, întocmit de Compartimentul Managementul instituțional privind 
aprobarea criteriilor și a procedurii de selecție pentru numirea cadrelor didactice, prin detașare în 
interesul învățământului în funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ, an școlar 2018-2019;  
- Procedura operațională privind numirea în anul școlar 2018-2019,  prin detașare în interesul 
învățământului în funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ, 
ediția 1, elaborată de inspectori școlari, prof. Narciza Nițu și prof. Marilena Ion; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director 
și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 
3969/2017, modificată prin O.M.E.N. nr. 4068/15.06.2017; 
- Nota M.E.N. nr. 570/DGMSPP/17.07.2018 privind numirea, prin detașare în interesul 
învățământului în funcțiile vacante de director și director adjunct. 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 
 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă criteriile și Procedura operațională privind numirea în anul școlar 2018-2019,  
prin detașare în interesul învățământului în funcțiile vacante de director și director adjunct din 
unitățile de învățământ, în forma prezentată. 
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. 1030/27.07.2018 

Având în vedere: 

- referatul nr. 893/26.07.2018, întocmit de Compartimentele Rețea școlară și Salarizare/normare 
prin care se prezintă, în vederea aprobării, lista unităților de învățământ preuniversitar de stat ce 
cuprind posturi vacante pentru funcția de director și director adjunct, an școlar 2018-2019;  
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 4865/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea 
obligației didactice de prdar a personalului de conducere din inspectoratele școlare, unitățile de 
învățământ, unitățile conexe, precum și a personalului de îndrumare și control din inspectoratele 
școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic. 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 
 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă Lista unităților de învățământ preuniversitar de stat ce cuprind posturi vacante 
pentru funcția de director și director adjunct, an școlar 2018-2019. 
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. 1031/30.07.2018 
Având în vedere: 
- Referatul nr. 956/30.07.2018, întocmit de inspector școlar pentru managementul resurselor 
umane, prof. Alexandra Negrea, privind situația contestațiilor cadrelor didactice titulare, care au 
participat la ședința publică de Pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, 
la cerere, a personalului didactic titular, sesiunea aprilie 2018, prin care se propune spre analiză, 
în vederea soluționării, contestațiile domnului Ciupitu Tudor, profesor titular la catedra de 
pregătire-instruire practică/mecanică de la Liceul Tehnologic Andrei Șaguna Botoroaga, care 
solicită pretransfer consimțit între unități în baza acordurilor depuse la dosar, la Liceul 
Tehnologic nr. 1 Alexandria și doamnei Ichim Elena, profesor titular la catedra de istorie-cultură 
civică de la Școala Gimnazială nr. 2 Zimnicea și Școala Gimnazială Miron Radu Paraschivescu 
Zimnicea - solicită pretransfer consimțit între unități în baza acordurilor emise de unitățile de 
învățământ, pe 1 oră de istorie la Liceul Teoretic Zimnicea;  
- 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, anexă la O.M.E.N. nr. 5485/13.11.2017, 
modificat prin O.M.E.N. nr. 3017/2018 și ale Calendarului mișcării personalului didactic, anexă 
la O.M.E.N. nr. 3017/2018. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Admite contestația domnului Ciupitu Tudor, profesor titular la catedra de pregătire-
instruire practică/mecanică de la Liceul Tehnologic Andrei Șaguna Botoroaga, care solicită 
pretransfer consimțit între unități în baza acordurilor depuse la dosar, la Liceul Tehnologic nr. 1 
Alexandria. 
Art. 2 Respinge contestația doamnei Ichim Elena, profesor titular la catedra de istorie-cultură 
civică de la Școala Gimnazială nr. 2 Zimnicea și Școala Gimnazială Miron Radu Paraschivescu 
Zimnicea, care solicită pretransfer consimțit între unități în baza acordurilor emise de unitățile de 
învățământ, pe 1 oră de istorie la Liceul Teoretic Zimnicea, ca urmare a faptului că nu sunt 
îndeplinie condițiile prevăzute de art. 76 alin 1 din Metodolgie. 
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 
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