HOTĂRÂRE NR. 1014/08.06.2018
Având în vedere:
- Referatul nr. 6233/08.06.2018, întocmit de Comisia Județeană pentru organizarea examenului de
Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018, prin care se propune spre
avizare componența comisiilor din unitățile de învățământ și din centrele zonale de evaluare;
- prevederile art. 9, alin. (9) din Anexa 2 la Ordinul MECTS nr. 4801/31.08.2010, din Metodologia de
organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010-2011,
valabilă și pentru anul școlar 2017-2018;
- prevederile art. 2 alin (7) din Procedura de selecție și nominalizare a cadrelor didactice, membri ai
comisiilor din centrele zonale de evaluare nr. 31956/04.06.2018;
- 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 Avizează componența comisiilor din unitățile de învățământ și din centrele zonale de evaluare
cuprinse în Lista nr. 6234/08.06.2018, întocmită de Comisia Județeană pentru organizarea examenului
de Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Comisiei Județene pentru organizarea examenului
de Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018 și președinții comisiilor
din Centrele de examen și din Centrele zonale de evaluare, vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

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

HOTĂRÂRE NR. 1015/08.06.2018
Având în vedere:
- cererea doamnei Iordache Ștefania Simona, director al Școlii Gimnaziale nr. 1 Măldăeni, de
intrare în concediu creștere și îngrijire copil, începând cu data de 21.05.2018;
- propunerea Consiliului profesoral al Școlii Gimnaziale nr. 1 Măldăeni ca doamna Matei
Nicoleta Diana să îndeplinească funcția de director al Școlii Gimnaziale nr. 1 Măldăeni;
- prevederile art. 27 din Ordinul nr. 3969 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și
desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de
învățământ preuniversitar;
- prevederile art. 254 alin. (1) și art. 258 alin. (7) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 83, alin. (1) și (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului
didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018, aprobată prin OMENCS nr.
5739/2016;
- acordul scris al doamnei Matei Nicoleta Diana pentru numirea prin detașare în interesul
învățământului în funcția de director al Școlii Gimnaziale nr. 1 Măldăeni în perioada concediului
de creștere și îngrijire copil al doamnei Iordache Ștefania Simona;
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Acordă aviz favorabil propunerii de numire prin detașare în interesul învățământului în
funcția de director al Școlii Gimnaziale nr. 1 Măldăeni, începând cu 11.06.2018, până la
revenirea directorului numit prin concurs, dar nu mai târziu de 31.08.2018, a doamnei Matei
Nicoleta Diana.
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. 1016/08.06.2018
Având în vedere:
- referatul nr. 6220/08.06.2018, 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 „Clădiri învățământ preuniversitar (C1+C2: Corpul II + Corpul III și
C4: Corpul V) cu destinație de Școala Gimnazială nr. 2 Turnu Măgurele, str. Libertății nr. 137, mun.
Turnu Măgurele, județul Teleorman, cu suprafețele construite de: C1 + C2 = 340 m.p. + 64 m.p.,
respectiv C4 = 50 m.p., toate având un regim de înălțime de tip „parterˮ - conform H.C.L. nr.
69/23.05.2018 în „Desființare (demolare) a clădirilor (C1 + C2: Corpul II + Corpul III și C4: Corpul
V)ˮ, 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 Turnu
Măgurele, făcând parte din baza materială a învățământului preuniversitar de stat și din imobil
„Clădire învățământ preuniversitar (C3: Corpul IV) cu destinație de Școala Gimnazială nr. 2 Turnu
Măgurele, str. Libertății nr. 137, mun. Turnu Măgurele, județul Teleorman, cu suprafața construită de:
C3 = 441 m.p. și având un regim de înălțime de tip „parterˮ în „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 imobilului-teren și
construcții situat în municipiul Turnu Măgurele, str. Libertății, nr. 137, județul Teleorman în destinație;
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 „Clădiri
învățământ preuniversitar (C1+C2: Corpul II + Corpul III și C4: Corpul V) cu destinație de Școala
Gimnazială nr. 2 Turnu Măgurele, str. Libertății nr. 137, mun. Turnu Măgurele, județul Teleorman, cu
suprafețele construite de: C1 + C2 = 340 m.p. + 64 m.p., respectiv C4 = 50 m.p., toate având un regim
de înălțime de tip „parterˮ - conform H.C.L. nr. 69/23.05.2018 în „Desființare (demolare) a clădirilor
(C1 + C2: Corpul II + Corpul III și C4: Corpul V)ˮ pentru o perioadă limitată și din imobil „Clădire
învățământ preuniversitar (C3: Corpul IV) cu destinație de Școala Gimnazială nr. 2 Turnu Măgurele,
str. Libertății nr. 137, mun. Turnu Măgurele, județul Teleorman, cu suprafața construită de: C3 = 441
m.p. și având un regim de înălțime de tip „parterˮ în „Centru educațional din Turnu Măgureleˮ - cu
condiționare.
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. 1017/08.06.2018
Având în vedere:
- Referatul nr. 6229/08.06.2018, 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 Negrilă I. Costel Leonid. În referat se menționează că documentele
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare;
- Referatul nr. 6230/08.06.2018, 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 Arsu G. Mihaela. În referat se menționează că documentele au fost
verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare;
- Referatul nr. 6231/08.06.2018, 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 Udma T. Natalia Corina. În referat se menționează că documentele
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare;
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de
studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar.
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Negrilă I. Costel
Leonid, cu respectarea legislației în vigoare.
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Arsu G. Mihaela, cu
respectarea legislației în vigoare.
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Udma T. Natalia
Corina, cu respectarea legislației în vigoare.
Art. 4 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. 1018/08.06.2018
Având în vedere:
- Referatul nr. 5731/29.05.2018, întocmit de inspectori școlari dezvoltarea resurselor umane, prof.
Pompilia - Tatiana Davidescu și Alina - Daniela Cepan, prin care se propune spre aprobare amânarea
susținerii inspecției speciale pentru gradul al II-lea și a testului din metodica specialității și/sau proba
orală de examen în sesiunea 2019 a doamnei Damian (Crîngașu) V. Mihaela-Carmen, educatoare la
Grădinița cu Program Normal Suhaia, deoarece nu îndeplinește condițiile de vechime necesare;
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7 din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul
preuniversitar aprobată prin O.M.E.C.T.S. 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 inspecției speciale pentru gradul al II-lea și a testului din metodica
specialității și/sau proba orală de examen în sesiunea 2019, a doamnei Damian (Crîngașu) V. MihaelaCarmen, educatoare la Grădinița cu Program Normal Suhaia.
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

