
 

 
 
  

 
HOTĂRÂRE NR. 56/03.06.2019 

 
Având în vedere: 
- referatul nr. 5071/03.06.2019, întocmit de domnul inspector școlar, prof. Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind modificarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, la 
unitățile de învățământ din județ, nivel liceal, profesional și postliceal, în concordanță cu prevederile 
OMEN nr. 4057/2019 și OMEN 4197/2019, prin care se propune transformarea claselor de învățământ 
liceal în clase de învățământ profesional astfel: 
- Liceul Tehnologic Nr. 1 Alexandria - 1 clasă învățământ liceal în clasă învățământ profesional, 
- Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Alexandria - 1 clasă învățământ liceal în clasă învățământ 
profesional, 
- Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu" Roșiori de Vede - 1 clasă învățământ liceal în clasă învățământ 
profesional, 
- Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Roșiori de Vede - 1 clasă învățământ liceal în clasă învățământ 
profesional, 
- Liceul Tehnologic "Emil Racoviță" Roșiori de Vede - 1 clasă învățământ liceal în clasă învățământ 
profesional, 
- Liceul Tehnologic "Sf. Haralambie" Turnu Măgurele - 1 clasă învățământ liceal în clasă învățământ 
profesional, 
- Liceul Tehnologic "General David Praporgescu" Turnu Măgurele- 1 clasă învățământ liceal în clasă 
învățământ profesional, 
- Liceul Tehnologic Drăgănești-Vlașca - 1 clasă învățământ liceal în clasă învățământ profesional, 
- Liceul Teoretic Videle - 1 clasă învățământ liceal în clasă învățământ profesional. 
 De asemenea, se propune diminuarea planului de școlarizare, după cum urmează: 
- Liceul Tehnologic Nr. 1 Alexandria – 1 clasă a IX-a învățământ seral, 
- Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Alexandria – 1 clasă a XI-a învățământ seral, 
- Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Roșiori de Vede - 1 clasă a IX-a învățământ frecvență redusă, 
- Liceul Tehnologic "Sf. Haralambie" Turnu Măgurele - 1 clasă a IX-a învățământ seral, 
- Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu" Roșiori de Vede - 1 clasă învățământ postliceal, 
- Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Roșiori de Vede - 1 clasă învățământ postliceal, 
- Liceul Tehnologic "General David Praporgescu" Turnu Măgurele - 1 clasă învățământ postliceal; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 12 din Metodologia 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, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5235/2018; 
- Planul de școlarizare pentru anul  școlar 2019-2020 aprobat; 
- prevederile OMEN nr. 4057/2019 privind repartizarea, pe județe, a cifrelor de școlarizare pentru 
învățământul preuniversitar de stat, în anul școlar 2019 -2020; 
 
       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 2019-2020 la unitățile de 
învățământ din județ, nivel liceal, profesional și postliceal, în concordanță cu prevederile OMEN nr. 
4057/2019 și OMEN 4197/2019, conform referatului. 
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. 58/06.06.2019 

 
Având în vedere: 
- Referatul nr. 5154/05.06.2019, întocmit de Comisia Județeană pentru organizarea examenului de 
Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2018-2019, 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 2018-2019; 
- prevederile art. 5 alin (1) și art. 6, alin. (1) din O.M.E.N. nr. 4813/2018; 
- 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. 5154/05.06.2019, întocmită de Comisia Județeană pentru organizarea examenului 
de Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a,  în anul şcolar 2018-2019. 
Art. 2 Comisia Județeană pentru organizarea examenului de Evaluare Naţională pentru elevii clasei a 
VIII-a,  în anul şcolar 2018-2019 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. 59/06.06.2019 
Având în vedere: 
- referatul nr. 5207/06.06.2019, întocmit de domnul inspector școlar, prof. Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind modificarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, la 
unitățile de învățământ din județ, nivel liceal și profesional, în concordanță cu prevederile OMEN nr. 
4220/2019,  OMEN nr. 4057/2019 și OMEN 4197/2019 prin care se propune retransformarea claselor 
de învățământ profesional în clase de învățământ liceal; 
- prevederile Legii 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; 
- Planul de școlarizare pentru anul  școlar 2019-2020 aprobat; 
- prevederile OMEN nr. 4057/2019 privind repartizarea, pe județe, a cifrelor de școlarizare pentru 
învățământul preuniversitar de stat, în anul școlar 2019 -2020; 
- prevederile OMEN nr. 4220/2019 vizând modificarea OMEN nr.4057/2019 cu privire la repartizarea 
pe județe a cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, în anul școlar 2019-2020, 
 
 
       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 2019-2020 la unitățile de 
învățământ din județ, nivel liceal și profesional, conform referatului: 
Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria - 1 clasă învățământ profesional în clasă învățământ liceal, 
Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria - 1 clasă învățământ profesional în clasă învățământ 
liceal, 
Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie” Turnu Măgurele - 1 clasă învățământ profesional în clasă 
învățământ liceal, 
Liceul Tehnologic „Emil Racoviță” Roșiorii de Vede -  1 clasă învățământ profesional în clasă 
învățământ liceal, 
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Roșiorii de Vede - 1 clasă învățământ profesional în clasă 
învățământ liceal, 
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. 60/19.06.2019 
Având în vedere: 
- propunerea doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, de numirea în funcția de 
inspector școlar pentru Proiecte educaționale - 0,5 norme -, inclusiv coordonarea activității pentru 
învățământ particular și alternative educaționale, a doamnei Stancu Estera Ligia, prin detașare în 
interesul învățământului până la 31 august 2019; 
- adresa MEN nr. 653/DGMSPP/18.06.2019 prin care se comunică avizul favorabil privind numirea, 
prin detașare în interesul învățământului, pe postul vacant aferent funcției de inspector școlar, până la 
organizarea concursului de către inspectoratul școlar, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2018-
2019; 
- prevederile art. 26, alin (3), (5) din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru 
ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratele școlare, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 
5558/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 
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; 
- consimțământul doamnei Stancu Estera Ligia pentru numirea prin detașare în interesul 
învățământului în funcția de inspector școlar, 
 
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 pe postul 
vacant aferent funcției de inspector școlar pentru Proiecte educaționale - 0,5 norme -, inclusiv 
coordonarea activității pentru învățământ particular și alternative educaționale, a doamnei Stancu 
Estera Ligia, până la organizarea concursului de către inspectoratul școlar, dar nu mai târziu de 
sfârșitul anului școlar 2018-2019. 
 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. 61/19.06.2019 
Având în vedere: 
- referatul nr. 5590/19.06.2019, întocmit de domnul inspector școlar, prof. Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind modificarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, la 
Școala Gimnazială Beciu și Școala Gimnazială Frăsinet, prin care se solicită comasarea clasei 
pregătitoare cu clasa I și funcționarea acestora în regim simultan pentru anul școlar 2019-2020 la 
Școala Gimnazială Beciu, iar la Școala Gimnazială Frăsinet solicită funcționarea cu patru clase 
învățământ primar astfel: clasa pregătitoare - 0,5 clase, clasa I - 1 clasă, clasa a II-a - 1 clasă, clasa a 
III-a - 0,5 clasă, clasa a IV-a - 1 clasă; 
- prevederile Legii 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; 
- Planul de școlarizare pentru anul  școlar 2019-2020 aprobat; 
 
       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 2019-2020 la Școala Gimnazială 
Beciu, conform referatului compartimentului. 
Art. 2 Respinge propunerea de modificare a Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 la 
Școala Gimnazială Frăsinet. 
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. 62/19.06.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 5585/19.06.2019, 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 Mardale G. Ionuț Răzvan. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 5586/19.06.2019, 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 Școlii profesionale pe numele Andrei R. Ionel. În referat se menționează 
că documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. . 5587/19.06.2019, 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 Zamfir C. Mioara Emilia. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. . 5588/19.06.2019, 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 Popescu N. Dana Alina. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. . 5589/19.06.2019, 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 Stoian ST. Alina Mihaela. 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 diploma de bacalaureat pe numele Mardale G. 
Ionuț Răzvan, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de absolvire a Școlii profesionale pe 
numele Andrei R. Ionel, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Zamfir C. 
Mioara Emilia, cu respectarea legislației în vigoare. 



 
Art. 4 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Popescu N. 
Dana Alina, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 5 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Stoian ST. 
Alina Mihaela, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 6 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 

 


	Binder1
	Binder2
	HCA 58_06_06_2019_comisii_EN
	HCA 59_06_06_2019 - plan scolarizare

	Binder3
	HCA 60_19_06_2019_detasare_Stancu
	HCA 61_19_06_2019 - plan scolarizare_Beciu_Frasinet
	HCA 62_19_06_2019_duplicate


