HOTĂRÂRE NR. 1010/10.05.2018
Având în vedere:
- referatul nr. 5031/10.05.2018, întocmit de Comisia de analiză și propunere de repartizare a sumelor
alocate de Ministerul Educației Naționale, numită prin decizia inspectorului școlar general nr.
658/24.04.2018, prin care prezintă Consiliului de Administrație al ISJ Teleorman rezultatele activității
de analiză;
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- adresa MEN nr. 27056/februarie 2018 privind bugetul repartizat de Ministerul Educației Naționale;
- prevederile OUG nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor
acte normative și prorogarea unor termene;
- prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice.
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă repartizarea integrală a sumelor din buget pentru unitățile de învățământ preuniversitar
care au respectat toate criteriile pentru repartizarea și gestionarea sumelor alocate de MEN propuse
prin HCA nr. 1004/24.04.2018 și cei care au armonizat legislația în vigoare, iar celelalte unități de
învățământ preuniversitar să se repartizeze procentual, procentul fiind proporțional cu deficitul fiecărei
școli.
Art. 2 Aprobă verificarea efectivelor de elevi la Școlile Gimnaziale Drăgănești Vlașca, Năsturelu,
Tătărăștii de Sus, Tătărăștii de Jos, Plosca, „Grigore Dimitrie Ghicaˮ Peretu, „Anghel Manolacheˮ
Scrioaștea, Pietroșani și Vârtoape
Art. 3 Aprobă audit pentru încadrarea de la clasele cu predare simultană și pentru învățământul
special.
Art. 4 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. 1011/10.05.2018
Având în vedere:
- referatul nr. 5025/09.05.2018, întocmit de doamna Anghel Angela, șef serviciu, privind deschiderea
creditelor pentru luna mai 2018 la titlul 10 Cheltuieli de personal, prin care propune Consiliului de
Administrație al ISJ Teleorman ca sumele alocate de Ministerul Educației Naționale pentru luna mai să
se repartizeze astfel: unitățile de învățământ care se încadrează în buget și unitățile de învățământ unde
există concordanță între numărul de elevi finanțați, structură și rețea școlară să primească integral
sumele, iar celelalte unități de învățământ să primească procentual;
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor
acte normative și prorogarea unor termene;
- prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice.
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă repartizarea integrală a sumelor din buget pentru unitățile de învățământ preuniversitar
care se încadrează în buget și unitățile de învățământ unde există concordanță între numărul de elevi
finanțați, structură și rețea școlară, iar pentru celelalte unități de învățământ preuniversitar să se
repartizeze procentual.
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. 1012/17.05.2018
Având în vedere:
- referatul nr. 5289/17.05.2018, întocmit de Comisia paritară inspectorat școlar-sindicate, privind
aprobarea fișelor de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit, pe categorii de personal cu
detalierea punctajelor maxime pe criterii, stabilită în Comisia paritară inspectorat școlar-sindicate, prin
care se înaintează spre analiză și aprobare Consiliului de Administrație al ISJ Teleorman defalcarea
punctajelor maxime și fișele de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit, pe categorii de
personal;
- referatul nr. 5290/17.05.2018, întocmit de Comisia paritară inspectorat școlar-sindicate, prin care se
înaintează spre analiză și aprobare, numărul de gradații de merit pe categorii de personal și discipline,
stabilit în Comisia paritară inspectorat școlar-sindicate;
- 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 Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din
învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018, din 03.05.2018;
- 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 fișele de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit, pe categorii de personal cu
detalierea punctajelor maxime pe criterii, stabilită în Comisia paritară inspectorat școlar-sindicate, în
forma prezentată.
Art. 2 Aprobă numărul de gradații de merit pe categorii de personal și discipline, stabilit în Comisia
paritară inspectorat școlar-sindicate, în forma prezentată.
Art. 3 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman,
conducerea unităților de învățământ și personalul care va participa 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. 1013/17.05.2018
Având în vedere:
- Referatul nr. 5280/17.05.2018, 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 Crișu D. Marius. În referat se menționează că documentele au fost
verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare;
- Referatul nr. 5281/17.05.2018, 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 Bunea I. Sandu Florentin. În referat se menționează că documentele
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare;
- Referatul nr. 5279/17.05.2018, 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 Furcoiu L. Elena Omna. 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 Crișu D. Marius, cu
respectarea legislației în vigoare.
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Bunea I. Sandu
Florentin, cu respectarea legislației în vigoare.
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Furcoiu L. Elena
Omna, 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

