HOTĂRÂRE NR. 982/07.03.2018
Având în vedere:
- referatul nr. 2161/28.02.2018, 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 imobile „Clădiri învățământ preuniversitar (C1/2; C1/3; C1/4) - Grădinița cu
Program Prelungit nr. 10ˮ, str. Dunării nr. 131, mun. Alexandria, județul Teleorman, cu suprafețe
construite de: C1/2 = 204,67 m.p., C1/3 = 51,65 m.p. și C1/4 = 419,12 m.p. - conform H.C.L. nr.
15/31.01.2018, în „Desființare (demolare) parțială a clădirii C1, respectiv clădirile C1/2, C1/3 și
C1/4ˮ, 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. 15/31.01.2018, privind schimbarea destinației unei părți din
construcția C1 din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit nr. 10, aparținând domeniului public de
interes local al municipiului Alexandria, în vederea desființării (demolării) parțiale a construcției C1,
pe perioada desfășurării lucrărilor de desființare (demolare), pentru realizarea proiectului „Reabilitare,
extindere și dotare Grădinița cu Program Prelungit nr. 10ˮ
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 imobile „Clădiri
învățământ preuniversitar (C1/2; C1/3; C1/4) - Grădinița cu Program Prelungit nr. 10ˮ, str. Dunării nr.
131, mun. Alexandria, județul Teleorman, cu suprafețe construite de: C1/2 = 204,67 m.p., C1/3 =
51,65 m.p. și C1/4 = 419,12 m.p. - conform H.C.L. nr. 15/31.01.2018, în „Desființare (demolare)
parțială a clădirii C1, respectiv clădirile C1/2, C1/3 și C1/4ˮ, pentru o perioadă limitată.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte de ședință,
Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General Adjunct,
prof. Monica COMAN

HOTĂRÂRE NR. 983/07.03.2018
Având în vedere:
- Hotărârea președintelui Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prefect Florinel Dumitrescu,
privind suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ din județul Teleorman în perioada 28.02. 02.03.2018, înregistrată cu nr. 6516763/27.02.2018;
- propunerile doamnei inspector școlar general adjunct, prof. Monica Coman, privind recuperarea
orelor de curs din perioada de suspendare,
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea consiliului de administrație al
inspectoratului școlar, aprobat prin Ordinul nr. 5530/05.10.2011, cu modificările și completările
ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3400/2015 privind
modificarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare;
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă, pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Teleorman, recuperarea
orelor de curs din perioada 28.02. - 02.03.2018, după cum urmează:
- 21 aprilie 2018 - se recuperează ziua de luni, 26 februarie 2018;
- 28 aprilie 2018 - se recuperează ziua de marți, 27 februarie 2018;
- 5 mai 2018 - se recuperează ziua de miercuri, 28 februarie 2018;
- 12 mai 2018 - se recuperează ziua de joi, 1 martie 2018;
- 19 mai 2018 - se recuperează ziua de vineri, 2 martie 2018.
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,
Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General Adjunct,
prof. Monica COMAN

HOTĂRÂRE NR. 984/07.03.2018
Având în vedere:
- referatul nr. 2368/07.03.2018, întocmit de domnul inspector școlar, prof. Marioara Adrian rețea școlară/plan școlarizare, privind transferul drepturilor și obligațiilor unității de învățământ
Liceul Tehnologic nr. 2 Roșiorii de Vede, structură a Liceului Tehnologic „Emil Racovițăˮ
Roșiorii de Vede către Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Roșiori de Vede, începând cu anul
școlar 2018-2019;
- prevederile art. 61 alin (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.232, 233 alin (1), art.234 și art.235 alin (1) din Codul Civil - Legea 287/2009,
actualizată în 2018;
- 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;
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă transferul drepturilor și obligațiilor unității de învățământ Liceul Tehnologic nr. 2
Roșiori de Vede, structură a Liceului Tehnologic "Emil Racoviță" Roșiori de Vede către
Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Roșiori de Vede, începând cu anul școlar 2018-2019, după
cum urmează:
1. Unitatea de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică Colegiul Tehnic
"Anghel Saligny" Roșiori de Vede, preia toate drepturile și obligațiile unității de învățământ
preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 2 Roșiori de Vede, inclusiv autorizarea de
funcționare provizorie/acreditarea pentru nivelurile de învățământ.
2. (1) Patrimoniul unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 2 Roșiori de
Vede, cu excepția terenurilor și a clădirilor aflate în domeniul public local și administrate de
către consiliul local, este preluat de unitatea de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate
juridică Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Roșiori de Vede, pe bază de protocol de predare –
primire, însoțit de inventarele aferente.

(2) În aceleași condiții se transferă: arhiva unității de învățământ Liceul Tehnologic nr. 2 Roșiori
de Vede, documentele școlare, toate documentele oficiale încheiate până la 31 august 2018
(contracte de muncă, obligații de plată etc).
3. Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din unitatea de învățământ preuniversitar de
stat Liceul Tehnologic nr. 2 Roșiori de Vede este preluat de unitatea de învățământ preuniversitar
de stat cu personalitate juridică Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Roșiori de Vede, începând cu
data de 01.09.2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind mobilitatea
personalului didactic și angajarea personalului nedidactic și didactic auxiliar.
4. Documentele emise ca urmare a operațiunilor descrise anterior vor fi valabile începând cu 1
septembrie 2018.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerile unităților de învățământ preuniversitar de stat vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Președinte de ședință,
Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General Adjunct,
prof. Monica COMAN

HOTĂRÂRE NR. 985/07.03.2018
Având în vedere:
- Referatul nr. 2366/07.03.2018, întocmit de inspector școlar rețea școlară/plan școlarizare
Marioara Adrian, privind suplimentarea locurilor în mod excepțional și în interesul educațional
al elevilor, la clasa a IX-a cu 2 locuri, de la 61 la 63 de locuri, la Liceul Tehnologic Drăgănești
Vlașca, în anul școlar 2017-2018;
- prevederile art. 63, alin. 3 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 152 alin (1) și art. 155 alin (1,4) din Regulamentul-cadru de organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016 și
modificat și completat prin OMEN nr. 3027/2018.
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor
școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă suplimentarea locurilor în mod excepțional și în interesul educațional al elevilor,
la clasa a IX-a cu 2 locuri, de la 61 la 63 de locuri, la Liceul Tehnologic Drăgănești Vlașca, în
anul școlar 2017-2018.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte de ședință,
Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General Adjunct,
prof. Monica COMAN

HOTĂRÂRE NR. 986/07.03.2018
Având în vedere:
- Adresa Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman nr. 472/19.02.2018,
înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman cu nr. 1466/09.02.2018 prin care se
înaintează propunerile de modificare a Deciziei de repartizare a profesorilor consilieri,
logopezi/profesori logopezi, ca urmare a diminuării sub numărul minim de elevi/preșcolari
pentru care se asigură asistență psihopedagogică/logopedică din cadrul unităților de învățământ
normate cu cabinete de asistență psihopedagogică/logopedică școlare/interșcolare;
- prevederile art. 8 alin (5) din Anexa la O.M.E.C.Ș. nr. 5485/13.11.2017 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul
preuniversitar în anul școlar 2018-2019;
- 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 Respinge solicitarea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman,
deoarece nu a fost înaintată spre aprobare propunerea de arondare/rearondare a unităților de
învățământ la cabinetele de asistență psihopedagogică/logopedică conform hotărârii C.A. al
C.J.R.A.E. Teleorman .
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman, vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte de ședință,
Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General Adjunct,
prof. Monica COMAN

HOTĂRÂRE NR. 987/07.03.2018
Având în vedere:
- Referatul nr. 1361/19.02.2018, întocmit de inspector școlar, prof. Șuică Maria Elena, prin care
propune spre analiză și aprobare ca domnul Cioacă Adrian, director la Școala Gimnazială
Crângu, să îndeplinească funcția de diriginte în anul școlar 2017-2018;
- prevederile art. 18 (1) și (3) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic
de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, Anexă la Ordinul
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5739/14.11.2016;
- prevederile art. 1 alin. (2) lit. c) și art. 2 alin. (2) Hotărârii nr. 582/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016.
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor
școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă ca domnul Cioacă Adrian, director la Școala Gimnazială Crângu, să îndeplinească
funcția de diriginte în anul școlar 2017-2018.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte de ședință,
Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General Adjunct,
prof. Monica COMAN

HOTĂRÂRE NR. 988/07.03.2018
Având în vedere:
- cererea doamnei Matei Corina Manuela, director al Școlii Gimnaziale Scurtu Mare, de intrare
în concediu creștere și îngrijire copil, începând cu data de 06.03.2018;
- propunerea Consiliului profesoral al Școlii Gimnaziale Scurtu Mare ca doamna Șerban Carmen
să îndeplinească funcția de director al Școlii Gimnaziale Scurtu Mare;
- 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 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 83, alin. (2) din Metodologia de mobilitate a personalului didactic din
învățământul preuniversitar aprobată prin OMENCS nr. 5739/2016;
- consimțământul doamnei Șerban Carmen pentru numirea prin detașare în interesul
învățământului în funcția de director al Școlii Gimnaziale Scurtu Mare în perioada concediului
de creștere și îngrijire copil al doamnei Matei Corina Manuela;
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 Scurtu Mare, începând cu 07.03.2018, dar nu mai târziu
de 31.08.2018, a doamnei Șerban Carmen.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte de ședință,
Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General Adjunct,
prof. Monica COMAN

HOTĂRÂRE NR. 989/07.03.2018
Având în vedere:
- Referatul nr. 2331/06.03.2018, 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 Radu P. Codruța Camelia. În referat se menționează că documentele au fost
verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare;
- Referatul nr. 2332/06.03.2018, 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 Ștefan P. Valentin Cristian. În referat se menționează că documentele au fost
verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare;
- Referatul nr. 2333/06.03.2018, 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 Martin T. Cristian. 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 Radu P. Codruța
Camelia, cu respectarea legislației în vigoare.
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Ștefan P. Valentin
Cristian, cu respectarea legislației în vigoare.
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Martin T. Cristian, cu
respectarea legislației în vigoare.
Art. 4 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte de ședință,
Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General Adjunct,
prof. Monica COMAN

HOTĂRÂRE NR. 990/07.03.2018
Având în vedere:
- referatul nr. 1979/23.02.2018, întocmit de prof. Costache Florentina-Flori, inspector școlar
pentru învățământ profesional și tehnic, privind avizarea solicitării Consiliului de Administrație
al Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria pentru organizarea, în anul școlar 2018-2019, a unei
singure clase a XI-a de învățământ liceal, profil tehnic, filieră tehnologică, formă de organizare
zi, cu două domenii și două calificări profesionale corespunzătoare fiecărui domeniu
(Mecanică/Tehnician transporturi și Electronică automatizări/Tehnician în automatizări), în
vederea obținerii aprobării M.E.N.;
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile metodologiei privind continuarea studiilor după finalizarea învățământului
obligatoriu, aprobată prin O.M.E.C. nr. 5021/23.09.2005;
- prevederile art. 13, alin. (6), (7), (8) din O.M.E.N.C.Ș. nr. 5079/31.08.2016 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,
completate cu prevederile art. 13, alin (6) din OMEN nr. 3027/2018.

În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor
școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Avizează solicitarea Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria
pentru organizarea, în anul școlar 2018-2019, a unei singure clase a XI-a de învățământ liceal,
profil tehnic, filieră tehnologică, formă de organizare zi, cu două domenii și două calificări
profesionale corespunzătoare fiecărui domeniu (Mecanică/Tehnician transporturi și Electronică
automatizări/Tehnician în automatizări), în vederea obținerii aprobării M.E.N.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte de ședință,
Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General Adjunct,
prof. Monica COMAN

HOTĂRÂRE NR. 991/15.03.2018
Având în vedere:
- referatul nr. 2464/09.03.2018, 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
Merișaniˮ, str. Principală nr. 13, comuna Dobrotești, județul Teleorman, în suprafață de 3081,00 mp,
conform H.C.L. nr. 52/20.12.2017, în „Amenajare parc și teren de sport în satul Merișani, comuna
Dobroteștiˮ, pentru o perioadă limitată - maximum 5 ani, perioadă condiționată de
menținerea/micșorarea efectivelor actuale de elevi ale unității de învățământ care cedează terenul
respectiv;
- 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 baei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ
preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia
- Hotărârea Consiliului Local nr. 52/20.12.2017, privind schimbarea destinației din imobil „teren
învățământ preuniversitar - Școala Gimnazială nr. 2 Merișaniˮ, str. Principală nr. 13, comuna
Dobrotești, județul Teleorman, în suprafață de 3081,00 mp, în „Amenajare parc și teren de sport în
satul Merișani, comuna Dobroteștiˮ,
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 Merișaniˮ, str. Principală nr. 13, comuna
Dobrotești, județul Teleorman, în suprafață de 3081,00 mp, în „Amenajare parc și teren de sport în
satul Merișani, comuna Dobroteștiˮ.
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. 992/15.03.2018
Având în vedere:
- Referatul nr. 2572/15.03.2018, 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 C. Mariana Mirela. În referat se menționează că documentele au fost
verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare;
- Referatul nr. 2571/15.03.2018, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Certificat
de competențe profesionale pe numele Peța E. Oana Roxana. 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 Popescu C.
Mariana Mirela, cu respectarea legislației în vigoare.
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Certificat de competențe profesionale pe numele Peța E.
Oana Roxana, cu respectarea legislației în vigoare.
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. 993/27.03.2018
Având în vedere:
- Referatul nr. 2919/27.03.2018, întocmit de inspector școlar rețea școlară/plan școlarizare, prof.
Marioara Adrian și semnat de președintele Comisiei de înscriere în învățământul primar, prin
care se supun spre analiză și aprobare următoarele situații de suplimentare a numărului de
clase/locuri la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2018-2019, etapa I, în mod excepțional și în
interesul educațional al elevilor:
1. Școala Gimnazială nr. 1 Blejești, suplimentare cu 7 locuri pentru 7 copii din circumscripție, de
la 25 la 32, pentru 1 clasă.
2. Suplimentarea cu 1 clasă, la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Alexandria, pentru 24 copii
din circumscripție, (de la 3 clase la 4, de la 75 elevi la 99 elevi), situație care a fost aprobată de
Comisia de înscriere în învățământul primar.
3. Suplimentarea cu 1 clasă, la Școala Gimnazială nr. 1 Orbeasca, structura Școala Gimnazială
nr. 2 Orbeasca de Jos, pentru 11 copii din circumscripție, (de la o clasă la 2 clase, de la 25 elevi
la 36 elevi), situație care a fost aprobată de Comisia de înscriere în învățământul primar.
4. Suplimentarea cu 1 clasă, la Școala Gimnazială Peretu, pentru 11 copii din circumscripție, (de
la o clasă la 2 clase, de la 25 elevi la 36 elevi), situație care a fost aprobată de Comisia de
înscriere în învățământul primar.
5. Suplimentarea cu 1 clasă - program tradițional, la Școala Gimnazială nr. 4 Turnu Măgurele,
pentru 17 copii din circumscripție, situație care nu a fost aprobată de Comisia de înscriere în
învățământul primar.
- prevederile art. 63, alin. 3 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar
2018-2019, Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3242/23.02.2018, art. 2 alin (3) art. 20, alin (2) și art. 28,
alin (5);
- procesul verbal înregistrat cu nr. 2916/27.03.2018, încheiat în cadrul Comisiei județene de
înscriere în învățământul primar,
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor
școlare,

Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă suplimentare cu 7 locuri pentru 7 copii din circumscripție, de la 25 la 32, pentru 1
clasă la Școala Gimnazială nr. 1 Blejești.

Art. 2 Aprobă suplimentarea cu 1 clasă, la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Alexandria,
pentru 24 copii din circumscripție, (de la 3 clase la 4, de la 75 elevi la 99 elevi).
Art. 3 Aprobă suplimentarea cu 1 clasă, la Școala Gimnazială nr. 1 Orbeasca, structura Școala
Gimnazială nr. 2 Orbeasca de Jos, pentru 11 copii din circumscripție, (de la o clasă la 2 clase, de
la 25 elevi la 36 elevi).
Art. 4 Aprobă suplimentarea cu 1 clasă, la Școala Gimnazială Peretu, pentru 11 copii din
circumscripție, (de la o clasă la 2 clase, de la 25 elevi la 36 elevi).
Art. 5 Nu aprobă suplimentarea cu 1 clasă - program tradițional, la Școala Gimnazială nr. 4
Turnu Măgurele, pentru 17 copii din circumscripție, în această etapă.
Art. 6 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte de ședință,
Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General Adjunct,
prof. Monica COMAN

HOTĂRÂRE NR. 994/29.03.2018
Având în vedere:
- referatul nr. 2986/28.03.2018, întocmit de inspectori școlari pentru managementul resurselor
umane, prof. Negrea Alexandra și prof. Tătaru Daniela Ioana, privind situația contestațiilor
personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea
rețelei școlare, prin care se propune spre soluționare contestația doamnei Paraschiv Doinița
Luminița, profesor titular pe catedra de limba și literatura română la Școala Gimnazială Uda
Clocociov;
- contestația doamnei Paraschiv Doinița Luminița, profesor titular pe catedra de limba și
literatura română la Școala Gimnazială Uda Clocociov, înregistrată la ISJ Teleorman cu nr.
2953/28.03.2018;
- prevederile Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, anexa la Ordinul ministrului educației
naționale nr. 5485/13.11.2017, modificată și completată prin OMEN nr. 3017/08.01.2018 și ale
Calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, pentru
anul școlar 2018-2019, anexă la O.M.E.N. nr. 3017/2018;
- 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 Respinge contestația doamnei Paraschiv Doinița Luminița, profesor titular pe catedra de
limba și literatura română la Școala Gimnazială Uda Clocociov, ca fiind nefondată.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

HOTĂRÂRE NR. 995/29.03.2018
Având în vedere:
- referatul nr. 2991/29.03.2018, 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 imobile „Clădiri învățământ preuniversitar (C12 - Sală de sport și C13 Laborator) - Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Alexandriaˮ, str. Libertății nr. 69, mun. Alexandria,
județul Teleorman, cu suprafețe construite de: C12 = 384 m.p. și C13 = 107 m.p., conform H.C.L. nr.
55/28.01.2018, în „Desființare (demolare) a clădirilor C12 și C13ˮ, 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. 55/28.02.2018, privind schimbarea destinației unor construcții din
cadrul Liceului Tehnologic „Nicolae Bălcescuˮ Alexandria, aparținând domeniului public de interes
local al municipiului Alexandria, în vederea desființării (demolării) acestora, pe perioada lucrărilor de
desființare (demolare), pentru realizarea obiectivului sala de sport cuprins în Lista-sinteză a
obiectivelor de investiții din cadrul subprogramului Săli de sport, aprobată prin Ordinul MDRAPFE nr.
3214/07.06.2017 la poziția nr. 1044.
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 imobile „Clădiri
învățământ preuniversitar (C12 - Sală de sport și C13 - Laborator) - Liceul Tehnologic Nicolae
Bălcescu Alexandriaˮ, str. Libertății nr. 69, mun. Alexandria, județul Teleorman, cu suprafețe
construite de: C12 = 384 m.p. și C13 = 107 m.p., conform H.C.L. nr. 55/28.01.2018, în „Desființare
(demolare) a clădirilor C12 și C13ˮ, 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.
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. 996/29.03.2018
Având în vedere:
- referatul nr. 2985/28.03.2018, întocmit de inspectori școlari pentru managementul resurselor
umane, prof. Negrea Alexandra și prof. Tătaru Daniela Ioana, în baza referatului Centrului
Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman nr. 692/08.03.2018, referitor la
propunerile de arondare ale altor unități de învățământ la cabinetele de asistență
psihopedagogică/logopedică școlare/interșcolare pentru care numărul de elevi/preșcolari pentru
care se asigură asistență psihopedagogică/logopedică din cadrul unităților de învățământ la care
funcționează cabinete de asistență psihopedagogică/logopedică a scăzut sub numărul minim
prevăzut de Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene de resurse și
asistență educațională, aprobat prin OMENCTS nr. 5555/2011, cu modificările și completările
ulteriore;
- prevederile art. 8 alin (5) din Anexa la O.M.E.C.Ș. nr. 5485/13.11.2017 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul
preuniversitar în anul școlar 2018-2019;
- 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 Aprobă propunerile Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman,
de arondare/rearondare a unităților de învățământ la cabinetele de asistență
psihopedagogică/logopedică conform referatului nr. 2985/28.03.2018.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman, vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

