
 
HOTĂRÂRE NR. 191/02.11.2021 

Având în vedere: 

- Raportul privind starea învățământului în județul Teleorman nr. 12520/08.10.2021 pentru  anul 
școlar 2020-2021; 
- Referatul nr. 13649/02.11.2021 prin care se înaintează Consiliului de Administrație spre analiză 
și aprobare Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman pentru  anul școlar 
2021-2022; 
- Graficul unic de monitorizare și control al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman pentru  
semestrul I anul școlar 2021-2022 nr. 13612/01.11.2021; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea inspectoratelor școlare, 
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 Raportul privind starea învățământului în județul Teleorman nr. 12520/08.10.2021 
pentru  anul școlar 2020-2021. 
Art. 2 Aprobă Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman pentru anul 
școlar 2021-2022. 
Art. 3 Aprobă Graficul unic de monitorizare și control al Inspectoratului Școlar Județean 
Teleorman pentru semestrul I anul școlar 2021-2022 nr. 13612/01.11.2021. 
Art. 4 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 

prof. Florin ORIȚĂ 
 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 192/02.11.2021 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 13604/01.11.2021, întocmit de domnul inspector școlar pentru învățământ profesional și 
tehnic, prof. Mateescu Adrian, prin care se înaintează spre aprobare Lista cursurilor de tip C.D.L. - aria 
curriculară „Tehnologii” pentru anul școlar 2021-2022 nr. 12403/07.10.2021; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul M.E.C.T. nr. 3914/18.05.2017 referitor la aprobarea Reperelor metodologice privind 
elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală (CDL) pentru clasele a IX-a și a X-a, ciclul inferior al 
liceului, filiera tehnologică și învățământul profesional; 
- Ordinul M.E.N. nr. 3502/29.03.2018 privind aprobarea Orientărilor metodologice generale pentru 
elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală (CDL) pentru clasele a XI-a și a XII-a, ciclul superior 
al liceului, filiera tehnologică și pentru clasa a XI-a învățământ profesional; 
- avizarea C.D.L. propuse pentru anul școlar 2021-2022 de către instituțiile de învățământ 
preuniversitar care școlarizează elevi în învățământul profesional și tehnic în ședința Comitetului Local 
de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) Teleorman. 
 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă Lista cursurilor de tip C.D.L. - aria curriculară „Tehnologii” pentru anul școlar 2021-
2022 nr. 12403/07.10.2021, în forma prezentată. 
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. Florin ORIȚĂ 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 193/02.11.2021 
 

Având în vedere: 
- Referatul nr. 13654/02.11.2021 întocmit de doamna ec. Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ 
Teleorman, privind acordarea Avizului educațional pentru schimbarea destinației corpului de clădire 
C1 - „Școala cu clasele I-IV Uda Clocociov”, în suprafață construită de 447 m.p. și teren în suprafață 
de 5563,82 m.p., situat în comuna Uda Clocociov, județul Teleorman, - conform H.C.L. nr. 
26/30.08.2021, în „Centru Comunitar Integrat”, pentru o perioadă de 10 ani.  
- 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. 26/30.08.2021, privind propunerea schimbării destinației imobilului – 
Școala cu clasele I-IV Uda Clocociov în spațiu cu destinația Centru comunitar integrat, pe o perioadă 
de 10 ani. 
 
       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 „Școala cu 
clasele I-IV Uda Clocociov”, în suprafață construită de 447 m.p. și teren în suprafață de 5563,82 m.p., 
situat în comuna Uda Clocociov, județul Teleorman, - conform H.C.L. nr. 26/30.08.2021, în „Centru 
Comunitar Integrat”, pentru o perioadă de 10 ani.  
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. Florin ORIȚĂ 
 
 



 

HOTĂRÂRE NR. 194/03.11.2021 
Având în vedere: 
- Referatul nr. 13684/03.11.2021, întocmit de inspectori școlari pentru managementul resurselor 
umane, prof. Alexandra Negrea și prof. Florența Ionescu, prin care se înaintează Consiliului de 
administrație spre analiză și aprobare propunerea pentru desfășurarea activității ISJ Teleorman, 
în regim de telemuncă; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor școlare, 
aprobat prin Ordinul nr. 5530/05.10.2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile HG nr. 932 din 9 septembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică 
pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
- prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 5.338/1.082/01.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 
activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă propunerea pentru desfășurarea activității ISJ Teleorman, în regim de telemuncă, 
începând cu data de 04.12.2021, pe o perioadă de 14 zile, conform programării stabilite în 
funcție de opțiunea persoanelor, de termenele prevăzute de normativele în vigoare și de situațiile 
concrete de soluționat pentru intervalul de timp menționat, anexă la referatul prezentat. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
persoanele implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Florin ORIȚĂ 

 

 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 195/03.11.2021 
Având în vedere: 
- referatul nr. 13685/03.11.2021, întocmit de domnul inspector școlar, prof. Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind aprobarea suplimentării Planului de școlarizare pentru anul școlar 
2021-2022, prin care se propune spre aprobare modificarea planului de școlarizare aprobat pentru anul 
școlar 2021-2022 prin includerea în Programul „A doua șansă”, nivel primar și secundar inferior la 
următoarele unități de învățământ astfel: Școala Gimnazială nr. 7 Alexandria – învățământ primar, 
nivel II - 42 de locuri, nivel III – 21 de locuri; Școala Gimnazială Putineiu - învățământ primar, nivel II 
– 32 de locuri; Școala Gimnazială „Alexandru Depărățeanu” Roșiorii de Vede - învățământ primar, 
nivel II – 33 de locuri; Școala Gimnazială nr. 1 Videle, învățământ primar, nivel I – 19 locuri, nivel II 
– 17 locuri; Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria, învățământ secundar inferior – anul III – 15 locuri, 
anul IV – 17 locuri; Liceul Tehnologic „Sfântul Haralambie” Turnu Măgurele, învățământ secundar 
inferior – anul III – 20 de locuri, anul IV – 20 de locuri; Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Roșiorii 
de Vede, învățământ secundar inferior – anul III – 40 de locuri; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- planul de școlarizare aprobat pentru anul școlar 2021-2022; 
- prevederile O.M.E.N. nr. 4093/2017 pentru modificarea și completarea O.M.E.C.T.S. nr. 5248/2011 
privind aplicarea Programului „A doua șansă”; 
- proiectul POCU „A doua șansă în educație, calea spre dezvoltare personală și locală”, ID 133572; 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă suplimentarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 pentru unitățile de 
învățământ din mediul rural și urban, prin care se propune spre aprobare modificarea planului de 
școlarizare aprobat pentru anul școlar 2021-2022 prin includerea în Programul „A doua șansă”, nivel 
primar și secundar inferior la următoarele unități de învățământ, astfel:  

 Școala Gimnazială nr. 7 Alexandria – învățământ primar, nivel II - 42 de locuri, nivel III – 21 
de locuri;  

 Școala Gimnazială Putineiu - învățământ primar, nivel II – 32 de locuri;  
 Școala Gimnazială „Alexandru Depărățeanu” Roșiorii de Vede - învățământ primar, nivel II – 

33 de locuri;  
 Școala Gimnazială nr. 1 Videle, învățământ primar, nivel I – 19 locuri, nivel II – 17 locuri; 
 Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria, învățământ secundar inferior – anul III – 15 locuri, anul IV 

– 17 locuri;  
 Liceul Tehnologic „Sfântul Haralambie” Turnu Măgurele, învățământ secundar inferior – anul 

III – 20 de locuri, anul IV – 20 de locuri;  
 Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Roșiorii de Vede, învățământ secundar inferior – anul III 

– 40 de locuri. 
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. Florin ORIȚĂ 



 

HOTĂRÂRE NR. 196/06.11.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 13853/06.11.2021 prin care se propune Consiliului de Administrație spre avizare 
solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem online a claselor unde  a fost 
diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2;   
- Ordinul nr. 5558/2389/5.XI. 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în 
cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 
- 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 Avizează solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem online în 
baza art. 3 alin. 2, după cum urmează:  

 La Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria – clasele din corpul II extindere 
– online în perioada 8-9.11.2021;  

 La Colegiul Național „A.I. Cuza” Alexandria – scenariul de funcționare online pentru 
desfășurarea cursurilor, începând cu data de 08.11.2021.  

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. Florin ORIȚĂ 



 

 
 
  

  
HOTĂRÂRE NR. 197/10.11.2021 

Având în vedere: 
 
- referatul nr. 14228/09.11.2021, întocmit de inspector școlar general adjunct, prof. Luminița Flori 
Vilae, Compartimentul Managementul instituțional, privind încetarea detașării în interesul 
învățământului în funcțiile de director și director adjunct din unitățile de învățământ și numirea prin 
detașare în interesul învățământului în funcția vacantă de director din unitățile de învățământ, până la 
finalizarea concursului de ocupare a posturilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar din județul Teleorman, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar 2021-
2022, prin care se propune spre avizare propunerea de încetare a detașării în interesul învățământului 
în funcțiile de director și director adjunct de Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Alexandria și 
numirea prin detașare în funcția de director la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Alexandria; 
- prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 254, 
alin. (1) și art. 258, alin. (7); 
- prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin O.M.E.C. nr. 5991/2020, cu modificările și 
completările ulterioare, art. 85, alin.(1); 
- prevederile O.M.E.C. nr. 5.447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 
- prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 5.530/05.11.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările și completările ulterioare; 
- demisia doamnei director Puchiu Doina Silvia, înregistrată la IȘJ Teleorman cu nr. 
12846/18.10.2021; 
- consimțământul doamnei Tecșor Elena, înregistrat la IȘJ Teleorman cu nr. 13857/08.11.2021 pentru 
ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Alexandria. 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1 Ia act de propunerile de încetare a detașării în interesul învățământului în funcțiile de director și 
director adjunct din unitățile de învățământ, a următoarelor cadre didactice: 

- Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Alexandria - Puchiu Doina Silvia, director; 
- Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”  Alexandria – Tecșor Elena, director adjunct. 
Art. 2 Acordă aviz favorabil propunerii de numire prin detașare în interesul învățământului, până la 
finalizarea concursului de ocupare a posturilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar 2021-2022, în funcția vacantă de 
director la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”  Alexandria a doamnei Tecșor Elena. 
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. Florin ORIȚĂ 



 

 
 
  

  
HOTĂRÂRE NR. 198/10.11.2021 

Având în vedere: 
 
- referatul nr. 14203/09.11.2021, întocmit de inspector școlar pentru managementul resurselor umane, 
prof. Alexandra Negrea, privind propunerea Comisiei județene de organizare și desfășurare a 
concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat, 2021 de desemnare a centrului special pentru derularea probei de interviu, prin 
care se propune spre analiză și aprobare propunerea Comisiei județene de organizare și desfășurare a 
concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat, 2021 ca Centrul special pentru derularea probei de interviu să fie organizat la 
Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria; 
- prevederile art. 13 din Ordinul nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și 
desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Procedurii operaționale nr. 34362/25.10.2021 privind organizarea, desfășurarea și 
evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și 
director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat; 
- numărul candidaților admiși pentru proba de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor de director 
și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat; 
- propunerea Comisiei județene de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcțiilor de 
director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, 2021 privind desemnarea 
centrului special pentru derularea probei de interviu. 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1 Aprobă ca Centrul special pentru derularea probei de interviu să fie organizat la Colegiul 
Național „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria. 
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. Florin ORIȚĂ 



 

 
 
  

  
HOTĂRÂRE NR. 199/10.11.2021 

Având în vedere: 
 
- referatul nr. 14342/10.11.2021, întocmit de inspector școlar pentru managementul resurselor umane, 
prof. Alexandra Negrea, privind componența comisiilor de evaluare pentru proba de interviu a 
concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat, sesiunea 2021, prin care se propune spre analiză și aprobare componența 
comisiilor de evaluare pentru proba de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor de director și 
director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2021; 
- prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor 
de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul 
nr. 4597/06.08.2021; 
- prevederile OMEE nr. 5454/13.10.2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind 
organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 
4597/2021; 
- prevederile Procedurii operaționale nr. 34362/25.10.2021 privind organizarea, desfășurarea și 
evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și 
director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat; 
- adresele unităților de învățământ privind desemnarea membrilor în comisia de evaluare a probei de 
interviu; 
- hotărârile Consiliilor locale/Consiliului județean privind desemnarea membrilor în comisia de 
evaluare a probei de interviu; 
- adresele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Teleorman și unităților de 
învățământ superior privind desemnarea membrilor în comisia de evaluare a probei de interviu; 
- Adresa Ministrului Educației privind desemnarea membrilor în comisia de evaluare a probei de 
interviu. 
 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1 Aprobă componența comisiilor de evaluare pentru proba de interviu a concursului de ocupare a 
funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 
2021. 
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. Florin ORIȚĂ 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 200/10.11.2021 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 14352/10.11.2021 întocmit de doamna ec. Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ 
Teleorman, privind acordarea Avizului educațional pentru schimbarea destinației corpului de clădire 
C1 - „Școala cu clasele I-IV Uda Clocociov”, în suprafață construită de 447 m.p., clădire C2 în 
suprafață de 51 m.p. și teren în suprafață de 5563,82 m.p., situate în comuna Uda Clocociov, județul 
Teleorman, - conform H.C.L. nr. 26/30.08.2021, în „Centru Comunitar Integrat”, pentru o perioadă de 
10 ani.  
- 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. 26/30.08.2021, privind propunerea schimbării destinației imobilului – 
Școala cu clasele I-IV Uda Clocociov în spațiu cu destinația „Centru comunitar integrat”, pe o 
perioadă de 10 ani. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1 Aprobă acordarea «avizului educațional» pentru schimbarea destinației corpului de clădire C1 - 
„Școala cu clasele I-IV Uda Clocociov”, în suprafață construită de 447 m.p., clădire C2 în suprafață de 
51 m.p. și teren în suprafață de 5563,82 m.p., situate în comuna Uda Clocociov, județul Teleorman, - 
conform H.C.L. nr. 26/30.08.2021, în „Centru Comunitar Integrat”, pentru o perioadă de 10 ani.  
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. Florin ORIȚĂ 
 
 



 

HOTĂRÂRE NR. 201/12.11.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 14472 /12.11.2021 prin care se propune Consiliului de Administrație spre avizare 
solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem online în baza art. 3 alin. 2 și 
funcționarea în sistem online a claselor unde a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2;   
- Ordinul nr. 5.338/1.082/01.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în 
cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 
- 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 Avizează solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem online în 
baza art. 3 alin. 2, după cum urmează:  

 La Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria – clasele din corpul II 
extindererevin la școală în data de 15.11.2021; 

 La Colegiul Național „A. I. Cuza” Alexandria – scenariul de funcionare online pentru 
un număr de 3 clase și fizic 25 de clase, începând cu data de 15.11.2021. 

Art. 2 Avizează solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem online a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează:  

 La  Liceul Teoretic Zimnicea – clasa a XI-a C – începând cu data de 15.11.2021; 

 La Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roșiorii de Vede – clasa a IV-a C – începând 
cu data de 11.11.2021; 

 La Școala Gimnazială Rădoiești – clasa a IV-a C – începând cu data de 12.11.2021. 
Art. 3 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Florin ORIȚĂ 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 202/18.11.2021 
 

Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 200/10.11.2021 privind acordarea «avizului educațional» 
pentru schimbarea destinației corpului de clădire C1 - „Școala cu clasele I-IV Uda Clocociov”, în 
suprafață construită de 447 m.p., clădire C2 în suprafață de 51 m.p. și teren în suprafață de 5563,82 
m.p., situate în comuna Uda Clocociov, județul Teleorman, - conform H.C.L. nr. 26/30.08.2021, în 
„Centru Comunitar Integrat”, pentru o perioadă de 10 ani 
- 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; 
- propunerea domnului inspector școlar general, prof. Oriță Florin, de anulare a HCA nr. 
200/10.11.2021. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1 Aprobă anularea HCA nr. 200/10.11.2021 privind acordarea «avizului educațional» pentru 
schimbarea destinației corpului de clădire C1 - „Școala cu clasele I-IV Uda Clocociov”, în suprafață 
construită de 447 m.p., clădire C2 în suprafață de 51 m.p. și teren în suprafață de 5563,82 m.p., situate 
în comuna Uda Clocociov, județul Teleorman, - conform H.C.L. nr. 39/17.11.2021, în „Centru 
Comunitar Integrat”, pentru o perioadă de 10 ani.  
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. Florin ORIȚĂ 
 
 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 203/18.11.2021 
 

Având în vedere: 
- Referatul nr. 14702/18.11.2021 întocmit de doamna ec. Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ 
Teleorman, privind acordarea Avizului educațional pentru schimbarea destinației corpului de clădire 
C1 - „Școala cu clasele I-IV Uda Clocociov”, în suprafață construită de 447 m.p., clădire C2 în 
suprafață de 51 m.p. și teren în suprafață de 5563,82 m.p., situate în comuna Uda Clocociov, județul 
Teleorman, - conform H.C.L. nr. 39/17.11.2021, în „Centru Comunitar Integrat”, pentru o perioadă de 
10 ani.  
- 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. 39/17.11.2021, privind propunerea schimbării destinației imobilului – 
Școala cu clasele I-IV Uda Clocociov în spațiu cu destinația „Centru comunitar integrat”, pe o 
perioadă de 10 ani. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă acordarea «avizului educațional» pentru schimbarea destinației corpului de clădire C1 - 
„Școala cu clasele I-IV Uda Clocociov”, în suprafață construită de 447 m.p., clădire C2 în suprafață de 
51 m.p. și teren în suprafață de 5563,82 m.p., situate în comuna Uda Clocociov, județul Teleorman, - 
conform H.C.L. nr. 39/17.11.2021, în „Centru Comunitar Integrat”, pentru o perioadă de 10 ani.  
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. Florin ORIȚĂ 
 
 



 

HOTĂRÂRE NR. 204/18.11.2021 

Având în vedere: 
- Referatul nr. 14699 /18.11.2021 prin care se propune Consiliului de Administrație spre avizare 
solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem online a claselor unde  a fost 
diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2;   
- Ordinul nr. 5558/2389/5.XI. 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în 
cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 
- 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 Avizează solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem online a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează:  

 La Școala Gimnazială Crângeni – clasa a VIII-a A – începând cu data de 15.11.2021; 
 La Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede : 

- clasa a VIII-a B – începând cu data 15.11.2021; 
- clasa a VII-a B – începând cu data de 17.11.2021; 

 La Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele - clasa a VII-a B – începând cu 
data de 11.11.2021; 

 La Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Roșiorii de Vede – clasa a XII-a C – începând din 
data de 15.11.2021; 

 La Școala Gimnazială „Anghel Manolache” Scrioaștea – clasa a VII-a A – începând cu data 
de 17.11.2021; 

 La Școala Gimnazială „Înv. Marin Bunescu” Suhaia – grupa mare de la Grădinița cu Program 
Normal Suhaia – începând cu data de 10.11.2021; 

 La Colegiul Național „Anastasescu” Roșiorii de Vede – clasa a X-a B MI – începând cu data 
de 15.11.2021; 

 La Școala Gimnazială nr. 2 Turnu Măgurele – clasa a III-a A și clasa  pregătitoare A – 
începând cu data de 15.11.2021. 

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. Florin ORIȚĂ 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 205/18.11.2021 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 14268/10.11.2021, întocmit de domnul inspector școlar învățământ profesional și 
tehnic, prof. Mateescu Adrian, prin care se înaintează spre aprobare componența Comitetului Local de 
Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) Teleorman pentru anul școlar 2020-2021, actualizată 
conform anexei; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 4456/2015 privind aprobarea Cadrului general de organizare și funcționare 
a structurilor parteneriale consultative pentru învățământul profesional și tehnic; 
- Anexa 3 la Nota MEN-CNDIPT nr. VET 1527/02.09.2021, privind Calendarul acțiunilor CLDPS  
pentru anul școlar 2021-2022; 
- adresele trimise de către instituțiile/organizațiile la care s-au produs modificări în structura de 
personal care afectează reprezentativitatea membrilor desemnați. 
 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă actualizarea componenței Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 
(CLDPS) Teleorman pentru anul școlar 2021-2022, în forma prezentată. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
instituțiile/organizațiile care au reprezentanți vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Florin ORIȚĂ 

 
 



 

HOTĂRÂRE NR. 206/19.11.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 14750 /19.11.2021 prin care se propune Consiliului de Administrație spre avizare 
solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem fizic în funcție de rata de 
incidență la nivel de localitate și funcționarea în sistem online a claselor unde  a fost diagnosticat 
un caz cu virusul SARS-COV-2;   
- Ordinul nr. 5558/2389/5.XI. 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în 
cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 
- 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 Avizează solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem fizic în 
funcție de rata de incidență la nivel de localitate, după cum urmează:  

 La Școala Gimnazială  Blejești - Grădinița Cu Program Normal Nr. 1 Blejeşti și 
Grădinița Cu Program Normal Nr. 2 Blejeşti  - începând cu data de 22.11.2021; 

 La Școala Gimnazială Islaz - Grădinița Cu Program Normal Nr. 1 Islaz – începând cu 
data de 22.11.2021. 

Art. 2 Avizează solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem online a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează:  

 La Școala Gimnazială Scrioaștea  – clasa a VI-a A – începând cu data de 19.11.2021. 
 

Art. 3  Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Florin ORIȚĂ 



 

HOTĂRÂRE NR. 207/23.11.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 14842 /23.11.2021 prin care se propune Consiliului de Administrație spre avizare 
solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem fizic în funcție de rata de 
incidență la nivel de localitate și funcționarea în sistem online a claselor unde  a fost diagnosticat 
un caz cu virusul SARS-COV-2;   
- Ordinul nr. 5558/2389/5.XI. 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în 
cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 
- 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 Avizează solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem online a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează:  

 La Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Roșiorii de Vede – clasele a XII-a C, a IX-a 
seral, X D prof. și a XI-a B  – începând din data de 23.11.2021; 

 La Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Alexandria – clasa I A – începând cu data 
de 23.11.2021; 

 La Școala Gimnazială Vedea – clasele a II-a A și a VII-a A – începând cu data de 
23.11.2021; 

 La Liceul Teoretic Zimnicea – clasa a XI-a D – începând cu data de 23.11.2021; 
 La Grădința cu PP Nr. 4 Alexandria – grupa mică A – începând cu data de 

23.11.2021; 
 La Liceul Teoretic Videle – clasa a XII-a H începând cu data de 23.11.2021 și clasa a 

XII-a D începând cu data de 23.11.2021; 
 La Școala Gimnazială Nr.2 Videle – clasa a III-a A începând cu data de 23.11.2021. 

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. Florin ORIȚĂ 



 

HOTĂRÂRE NR. 208/23.11.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 14824/23.11.2021 prin care se propune Consiliului de Administrație spre analiză și 
aprobare Procedura operațională privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților de 
învățământ în context pandemic și Procedura operațională privind avizarea auxiliarelor didactice;   
- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile OMEN  nr. 5.530/5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului - cadru de 
organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările și completările ulterioare; 
- Regulamentul propriu de organizare și funcționare a Consiliului de administrație al IȘJ 
Teleorman pentru anul școlar 2021-2022, aprobat în CA din data de 24.09.2021, înregistrat cu 
nr. 11804/24.09.2021; 
- Ordinul M.E.C. nr. 5447/31.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;  
- O.M.E.C. 6106/03.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de 
învățământ preuniversitar; 
- Ordinul nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 
- Ordinul nr. 5.558/2.389/2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului 
educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor 
de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 ; 

- Ordinul nr. 5.608/2.506/2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului 
educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor 
de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă Procedura operațională privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților de 
învățământ în context pandemic, în forma prezentată. 
Art. 2 Aprobă Procedura operațională nr. 5/25/10/2021  privind avizarea auxiliarelor didactice, 
în forma prezentată. 
Art. 3  Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 

prof. Florin ORIȚĂ 



 

HOTĂRÂRE NR. 209/25.11.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 14922 /23.11.2021 prin care se propune Consiliului de Administrație spre avizare 
solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem fizic în funcție de rata de 
incidență la nivel de localitate și funcționarea în sistem online a claselor unde  a fost diagnosticat 
un caz cu virusul SARS-COV-2;   
- Ordinul nr. 5558/2389/5.XI.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în 
cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 
- 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 Avizează solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem online a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează:  

 La Școala Gimnazială Furculești – clasa a V-a A – începând cu data de 25.11.2021; 

 La Școala Gimnazială Segarcea Vale – clasa pregătitoare – începând cu data de 
25.11.2021; 

 La Școala Gimnazială  ”Anghel Manolache” Scrioaștea – clasele a III-a A, a IV-a B și 
a VI-a B – începând cu data de 25.11.2021; 

 La Colegiul Național Pedagogic ”Mircea Scarlat” Alexandria – clasa a XII-a A – 
incepând cu data de 25.11.2021. 

Art. 2 Avizează solicitările unităților de învățământ privind reluarea cursurilor în format fizic 
datorită scăderii ratei de incidență sub 3‰, după cum urmează:  

 Școala Gimnazială Țigănești – rata de 2,82 ‰ în data de 24.11.2021. 
 

Art. 3  Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Florin ORIȚĂ 



 

HOTĂRÂRE NR. 210/26.11.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 14962 /26.11.2021 prin care se propune Consiliului de Administrație spre avizare 
solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem fizic în funcție de rata de 
incidență la nivel de localitate și funcționarea în sistem online a claselor unde  a fost diagnosticat 
un caz cu virusul SARS-COV-2;   
- Ordinul nr. 5558/2389/5.XI.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în 
cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 
- 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 Avizează solicitările unităților de învățământ privind funcționarea în sistem online a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează:  

 La Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Alexandria – clasa a IV-a A – începând cu 
data de 26.11.2021; 

 La Școala Gimnazială Nr. 2 Videle – clasa a V-a B – începând cu data de 26.11.2021. 
 

Art. 2 Avizează solicitările unităților de învățământ privind reluarea cursurilor în format fizic 
datorită scăderii ratei de incidență sub 3‰, după cum urmează:  
 

 Școala Gimnazială Purani– Grădinița nr. 2 Puranii de Jos - rata de 2,9 ‰ în data de 
25.11.2021. 
 

Art. 3  Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Florin ORIȚĂ 
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