
 

 
 
  

 HOTĂRÂRE NR. 123/01.11.2019 
 
Având în vedere: 
- încetarea delegării atribuțiilor funcției de director la Școala Gimnazială Talpa a domnului profesor 
Ciocîrlan Marius; 
- propunerea doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, ca atribuțiile funcției de director 
la Școala Gimnazială Talpa să fie îndeplinite în continuare de domnul Ciocîrlan Marius, până la 
numirea prin detașare în funcția de director, dar nu mai târziu de 31 august 2020; 
- prevederile art. 254, alin (1), art. 246 alin (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului M.E.N. nr. 3969/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și 
desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director sau de director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar, art. 27, modificată prin O.M.E.N. nr. 4068/15.06.2017; 
- Nota M.E.N. nr. 759/DGMSPP/11.07.2019 privind numirea prin detașare în interesul învățământului, 
în funcțiile vacante sau temporar vacante, de director și director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar, în anul școlar 2019-2020; 
- prevederile O.M.E.N.C.Ș. nr. 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile Ordinului M.E.C.Ș. nr. 3400/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului-
cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin Ordinul M.E.C.T.Ș. nr. 
5530/05.10.2011; 
- consimțământul domnului Ciocîrlan Marius ca atribuțiile funcției de director la Școala Gimnazială 
Talpa să fie îndeplinite în continuare, 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1 Aprobă delegarea atribuțiilor funcției de director la Școala Gimnazială Talpa domnului profesor 
Ciocîrlan Marius până la numirea prin detașare în funcția de director, dar nu mai târziu de 31 august 
2020. 
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. 124/01.11.2019 

 
Având în vedere: 
- propunerile doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, de numire prin detașare în 
interesul învățământului pe posturile vacante de inspector școlar pentru proiecte educaționale, cu 
atribuții în fișa postului de coordonare a învățământului particular și alternative educaționale (0,5 
normă) și inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane (0,5 normă) începând cu 4 noiembrie 
2019; 
- adresa MEN nr. 1362/DGMSPP/29.10.2019 prin care se comunică avizul favorabil privind numirea, 
prin detașare în interesul învățământului, pe postul vacant aferent funcției de inspector școlar pentru 
proiecte educaționale, cu atribuții în fișa postului de coordonare a învățământului particular și 
alternative educaționale (0,5 normă) și inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane (0,5 normă), 
până la organizarea concursului de către inspectoratul școlar, dar nu mai târziu de sfârșitul anului 
școlar 2019-2020; 
- 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 art. 83 (1) și (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învățământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, anexă la O.M.E.N. nr. 
5460/12.11.2018, modificat prin O.M.E.N. nr. 5728/2018 și OMEN nr. 3886/2019; 
- consimțământul doamnei Dobrică Cristinela Minodora 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 
posturile vacante de inspector școlar pentru proiecte educaționale, cu atribuții în fișa postului de 
coordonare a învățământului particular și alternative educaționale (0,5 normă) și inspector școlar 
pentru dezvoltarea resursei umane (0,5 normă) începând cu 4 noiembrie 2019 doamnei Dobrică 
Cristinela Minodora de la Școala Gimnazială nr. 7 Alexandria și Școala Gimnazială „Alexandru 
Colfescu” Alexandria. 
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. 125/01.11.2019 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 13135/31.10.2019, 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 Șchiopu I. Craia Cornel. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 13136/31.10.2019, 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 Atanasiu Gh. Ionuț Mihai. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 13137/31.10.2019, 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 Băjan V. Ștefan. 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 Șchiopu I. Craia 
Cornel, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Atanasiu Gh. Ionuț 
Mihai, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Băjan V. Ștefan, 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 Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 
 



 

 
 
  

 HOTĂRÂRE NR. 126/12.11.2019 
 
Având în vedere: 
- referatul nr. 13583/12.11.2019, întocmit de ec. Anghel Angela, contabil șef la Inspectoratul Școlar 
Județean Teleorman, prin care se propune, spre aprobare, ca repartizarea sumelor pentru plata salariilor 
pentru luna octombrie 2019 să fie făcută procentual (91%) pentru toate unitățile de învățământ și 
unitățile conexe; 
- salariile aprobate de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman pentru luna octombrie 2019; 
- deschiderile de credite primite de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman pentru luna octombrie 
2019; 
- prevederile Ordinului M.E.C.Ș. nr. 3400/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului-
cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin Ordinul M.E.C.T.Ș. nr. 
5530/05.10.2011, 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1 Aprobă ca repartizarea sumelor pentru plata salariilor pentru luna octombrie 2019 să fie făcută 
procentual (91%) pentru toate unitățile de învățământ și unitățile conexe. 
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. 127/14.11.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 13445/07.11.2019, întocmit de inspectori școlari dezvoltarea resurselor umane - 
prof. Pompilia-Tatiana Davidescu și prof. Cristinela Dobrică, prin care se propune spre aprobare 
cererile de înscriere ale cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile legale de înscriere la 
examenul pentru acordarea gradului didactic II, seria 2019-2021 (58 cereri/dosare de înscriere); 
- Referatul nr. 13447/07.11.2019, întocmit de inspectori școlari dezvoltarea resurselor umane - 
prof. Pompilia-Tatiana Davidescu și prof. Cristinela Dobrică, prin care se propune spre validare 
cererile cadrelor didactice prin care se solicită efectuarea primei inspecții curente în vederea 
înscrierii la examenul pentru acordarea gradului didactic II, seria 2020-2022 (61 cereri); 
- Referatul nr. 13448/07.11.2019, întocmit de inspectori școlari dezvoltarea resurselor umane - 
prof. Pompilia-Tatiana Davidescu și prof. Cristinela Dobrică, prin care se propune spre validare 
cererile cadrelor didactice prin care se solicită efectuarea primei inspecții curente în vederea 
înscrierii la examenul pentru acordarea gradului didactic I, seria 2021-2023 (59 cereri); 
- Referatul nr. 13446/07.11.2019, întocmit de inspectori școlari dezvoltarea resurselor umane - 
prof. Pompilia-Tatiana Davidescu și prof. Cristinela Dobrică, prin care se propune spre aprobare 
cererile de înscriere ale cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile legale de înscriere la 
examenul pentru acordarea gradului didactic I, seria 2020-2022 (80 cereri/dosare de înscriere); 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul 
preuniversitar aprobată prin OMECTS 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 cererile de înscriere ale cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile legale de 
înscriere la examenul pentru acordarea gradului didactic II, seria 2019-2021 (58 cereri/dosare de 
înscriere). 
Art. 2 Validează cererile cadrelor didactice prin care se solicită efectuarea primei inspecții 
curente în vederea înscrierii la examenul pentru acordarea gradului didactic II, seria 2020-2022 
(61 cereri). 
Art. 3 Validează cererile cadrelor didactice prin care se solicită efectuarea primei inspecții 
curente în vederea înscrierii la examenul pentru acordarea gradului didactic I, seria 2021-2023 
(59 cereri). 
Art. 4 Aprobă cererile de înscriere ale cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile legale de 
înscriere la examenul pentru acordarea gradului didactic I, seria 2020-2022 (80 cereri/dosare de 
înscriere). 



 
 
Art. 5 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. 128/14.11.2019 

Având în vedere: 

- Regulamentul de ordine interioară al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman nr. 
13644/13.11.2019, reactualizat pentru anul școlar 2019-2020; 
- 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 Regulamentul ordine interioară al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman 
pentru anul școlar 2019-2020, în forma prezentată. 
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. 129/14.11.2019 

Având în vedere: 

- Referatul  nr. 13664/14.11.2019, întocmit de inspectori școlari managementul resurselor 
umane, prof. Negrea Alexandra și prof. Tătaru Daniela Ioana, prin care se propune spre avizare 
listele care cuprind încadrarea în regim de plata cu ora a personalului de conducere din unitățile 
de învățământ și a personalului de îndrumare și control din cadrul Inspectoratului Școlar 
Județean Teleorman; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 94, alin. (4) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic 
din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin O.M.E.N. nr. 
5460/12.11.2018 și ale O.M.E.N. nr. 3886/2019 pentru modificarea și completarea 
Metodologiei-cadru; 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Avizează listele care cuprind încadrarea în regim de plata cu ora a personalului de 
conducere din unitățile de învățământ și a personalului de îndrumare și control din cadrul 
Inspectoratului Școlar Județean Teleorman. 
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. 130/14.11.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 13665/14.11.2019, întocmit de doamna Costache Florentina-Flori, inspector școlar 
învățământ profesional și tehnic, prin care propune spre aprobare Planul Local de Acțiune pentru 
Învățământ Teleorman pentru 2016-2025, actualizat în 2019; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.C.Ș. nr. 4456/8 iulie 2015 privind aprobarea Cadrului general de organizare 
și funcționare a structurilor parteneriale consultative pentru învățământul profesional și tehnic; 
- adresa M.E.N.-C.N.D.I.P.T. nr. VET 2427/06.09.2019 privind „Activitățile specifice 
învățământului profesional și tehnic (ÎPT), în anul școlar 2019-2020”; 
- procesul-verbal al ședinței Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) 
Teleorman din data de 07.11.2019, privind validarea Planului Local de Acțiune pentru 
Învățământ (PLAI) Teleorman pentru perioada 2016-2025, actualizat în 2019. 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă Planul Local de Acțiune pentru Învățământ Teleorman pentru 2016-2025, 
actualizat în 2019, în forma prezentată. 
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. 131/14.11.2019 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 13663/14.11.2019, 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 Sîrbu A. Mihaela Valentina. 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 Sîrbu A. Mihaela 
Valentina, cu respectarea legislației în vigoare. 
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. 132/14.11.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 13595/12.11.2019, întocmit de inspector școlar Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre analiză și aprobare numărul de membri ai 
consiliilor de administrație pentru unitățile de învățământ Școala Gimnazială „Miron Radu 
Paraschivescu” și Școala Gimnazială nr. 2 Zimnicea, pentru anul școlar 2019-2020,având în 
vedere organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de la nivelul orașului 
Zimnicea pentru anul școlar 2019-2020; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 3 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul nr. 4619/2014; 
- prevederile	Ordinului nr. 3160/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de 
organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 
aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014. 
 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă câte 9 membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ Școala 
Gimnazială „Miron Radu Paraschivescu” și Școala Gimnazială nr. 2 Zimnicea, pentru anul școlar 
2019-2020, conform propunerilor din referat. 
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 
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