
 

 

HOTĂRÂRE NR. 1067/15.10.2018 

Având în vedere: 

- Raportul privind starea învățământului în județul Teleorman nr. 13146/15.10.2018 pentru  anul 
școlar 2017-2018; 
- Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman nr. 13139/15.10.2018; 
- 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. 13146/15.10.2018 
pentru  anul școlar 2017-2018. 
Art. 2 Aprobă Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman nr. 
13139/15.10.2018. 
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. Valeria GHERGHE 

 



 

 
 
  

 HOTĂRÂRE NR. 1068/15.10.2018 
 
Având în vedere: 
 
- propunerea doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, de numire, prin detașare în 
interesul învățământului, pe postul vacant de inspector școlar pentru Matematică, a domnului profesor 
Barbu Ionuț Valentin, până la organizarea concursului de către inspectoratul școlar, dar nu mai târziu 
de sfârșitul anului școlar 2018-2019; 
- adresa MEN nr. 1037/DGMSPP/09.10.2018 prin care se comunică avizul favorabil privind numirea, 
prin detașare în interesul învățământului, pe posturile vacante aferente funcțiilor de inspector școlar, 
până la organizarea concursului de către inspectoratul școlar, dar nu mai târziu de sfârșitul anului 
școlar 2018-2019; 
- prevederile art. 26, alin (3), (5) din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru 
ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratele școlare, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 
5558/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 254, alin (1), art. 246 alin (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 
preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, anexă la O.M.E.N. nr. 5485/13.11.2017, modificat prin 
O.M.E.N. nr. 3017/2018; 
- consimțământul domnului profesor Barbu Ionuț Valentin pentru numirea prin detașare în interesul 
învățământului în funcția de inspector școlar pentru Matematică. 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1 Acordă aviz favorabil propunerii de numire prin detașare în interesul învățământului pe postul 
vacant de inspector școlar pentru Matematică a domnului Barbu Ionuț Valentin, începând cu data de 
15.10.2018, până la organizarea concursului de către inspectoratul școlar, dar nu mai târziu de sfârșitul 
anului școlar 2018-2019. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 1069/15.10.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 13136/15.10.2018, prin care se propune spre validare lista finală cuprinzând 
cadrele didactice cu statut de metodist, pe discipline/ specializări/ domenii, pentru anul școlar 
2018-2019; 
- Tabelul nominal nr. 13044/11.10.2018 cu rezultatele finale obținute la concursul pentru selecția 
în funcția de profesor metodist pentru anul școlar 2018-2019; 
- prevederile Procedurii operaționale privind selecția cadrelor didactice în vederea constituirii 
corpului de metodiști ai IȘJ Teleorman nr. 12141/28.09.2018; 
- 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 Validează Lista finală cuprinzând cadrele didactice cu statut de metodist, pe discipline/ 
specializări/ domenii pentru anul școlar 2018-2019. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 

 

 

HOTĂRÂRE NR. 1070/15.10.2018 

 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 13027/10.10.2018, întocmit de inspectori școlari pentru dezvoltarea resursei 
umane, Davidescu Pompilia-Tatiana și Dide Amalia Larisa Costina, prin care se propune centrul 
de examen pentru susținerea probei scrise a examenului național de definitivare în învățământ; 
- prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a Examenului naţional de 
definitivare în învăţământ, sesiunea iulie 2019, aprobată prin OMEN 5211/02.10.2018; 
- prevederile Calendarului  de organizare şi desfăşurare a Examenului naţional de definitivare în 
învăţământ, sesiunea iulie 2019,  aprobat prin OMEN 5212/02.10.2018; 
- 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 Aprobă ca proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea iulie 
2019,  să se susțină în centrul de examen organizat la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din 
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. Valeria GHERGHE 

 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 1071/15.10.2018 
 

Având în vedere: 
- Referatul nr. 12964/09.10.2018, întocmit de inspectori școlari pentru dezvoltarea resursei umane, 
Davidescu Pompilia-Tatiana și Dide Amalia Larisa Costina, privind amânarea susținerii inspecției 
speciale și a testului din metodica specialității și/sau proba orală de examen pentru acordarea gradului 
didactic II în sesiunea 2021 a doamnei Mitu Alina, profesor - educator la Centrul Școlar pentru 
Educație Incluzivă din Alexandria; 
- Referatul nr. 12963/09.10.2018, întocmit de inspectori școlari pentru dezvoltarea resursei umane, 
Davidescu Pompilia-Tatiana și Dide Amalia Larisa Costina, privind amânarea susținerii inspecției 
speciale și a testului din metodica specialității și/sau proba orală de examen pentru acordarea gradului 
didactic II în sesiunea 2019 a doamnei Toma Adriana, educatoare la Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă din Alexandria; 
- Referatul nr. 13102/12.10.2018, întocmit de inspectori școlari pentru dezvoltarea resursei umane, 
Davidescu Pompilia-Tatiana și Dide Amalia Larisa Costina, privind amânarea susținerii inspecției 
speciale și a testului din metodica specialității și/sau proba orală de examen pentru acordarea gradului 
didactic II în sesiunea 2020 a doamnei Ciobotaru Elena, profesor pentru învățământul preșcolar la 
Grădinița cu Program Normal Plosca; 
- Referatul nr. 13026/10.10.2018, întocmit de inspectori școlari pentru dezvoltarea resursei umane, 
Davidescu Pompilia-Tatiana și Dide Amalia Larisa Costina, privind amânarea depunerii lucrării 
metodico-științifice și susținerea inspecției speciale în seria 2018-2020 a doamnei Dinu Corina 
Ștefania, profesor de limba și literatura engleză la Școala Gimnazială nr. 4 Turnu Măgurele; 
- Referatul nr. 13028/10.10.2018, întocmit de inspectori școlari pentru dezvoltarea resursei umane, 
Davidescu Pompilia-Tatiana și Dide Amalia Larisa Costina, privind amânarea depunerii lucrării 
metodico-științifice și susținerea inspecției speciale în seria 2018-2020 a doamnei Bâdae Marinela, 
profesor logoped la Centrul de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 7 din Metodologia 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 amânarea susținerii inspecției speciale și a testului din metodica specialității și/sau 
proba orală de examen pentru acordarea gradului didactic II în sesiunea 2021 a doamnei Mitu Alina, 
profesor - educator la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din Alexandria. 
Art. 2 Aprobă amânarea susținerii inspecției speciale și a testului din metodica specialității și/sau 
proba orală de examen pentru acordarea gradului didactic II în sesiunea 2019 a doamnei Toma 
Adriana, educatoare la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din Alexandria. 
Art. 3 Aprobă amânarea susținerii inspecției speciale și a testului din metodica specialității și/sau 
proba orală de examen pentru acordarea gradului didactic II în sesiunea 2020 a doamnei Ciobotaru 
Elena, profesor pentru învățământul preșcolar la Grădinița cu Program Normal Plosca. 
Art. 4 Aprobă amânarea depunerii lucrării metodico-științifice și susținerea inspecției speciale în seria 
2018-2020 a doamnei Dinu Corina Ștefania, profesor de limba și literatura engleză la Școala 
Gimnazială nr. 4 Turnu Măgurele. 
Art. 5 Aprobă amânarea depunerii lucrării metodico-științifice și susținerea inspecției speciale în seria 
2018-2020 a doamnei Bâdae Marinela, profesor logoped la Centrul de Resurse și de Asistență 
Educațională Teleorman. 



 

 
 
  

Art. 6 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. 1072/15.10.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 13150/15.10.2018, întocmit de inspector școlar pentru proiecte educaționale, 
alternative educaționale și învățământ particular, prof. Cepan Alina Daniela, prin care se propune 
spre aprobare funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul școlar 2018-2019 la Școala 
Gimnazială „Vasile Racottă” Ștorobăneasa; 
- Referatul nr. 13151/15.10.2018, întocmit de inspector școlar pentru proiecte educaționale, 
alternative educaționale și învățământ particular, prof. Cepan Alina Daniela, prin care se propune 
spre aprobare funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul școlar 2018-2019 la Școala 
Gimnazială Ciuperceni; 
- Referatul nr. 12114/28.09.2018, întocmit de inspector școlar pentru proiecte educaționale, 
alternative educaționale și învățământ particular, prof. Cepan Alina Daniela, prin care se propune 
spre aprobare funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul școlar 2018-2019 la Școala 
Gimnazială nr. 2 Turnu Măgurele; 
- Referatul nr. 13074/12.10.2018, întocmit de inspector școlar pentru proiecte educaționale, 
alternative educaționale și învățământ particular, prof. Cepan Alina Daniela, prin care se propune 
spre aprobare funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul școlar 2018-2019 la Școala 
Gimnazială „Alexandru Depărățeanu” Roșiorii de Vede; 
- Referatul nr. 13072/12.10.2018, întocmit de inspector școlar pentru proiecte educaționale, 
alternative educaționale și învățământ particular, prof. Cepan Alina Daniela, prin care se propune 
spre aprobare funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul școlar 2018-2019 la Școala 
Gimnazială „Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede; 
- Referatul nr. 12193/28.09.2018, întocmit de inspectori școlar proiecte educaționale, alternative 
educaționale și învățământ particular, prof. Cepan Alina Daniela, prin care se propune spre 
aprobare funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul școlar 2018-2019 la Școala 
Gimnazială „Ștefan cel Mareˮ Alexandria; 
- Referatul nr. 13073/12.10.2018, întocmit de inspectori școlar proiecte educaționale, alternative 
educaționale și învățământ particular, prof. Cepan Alina Daniela, prin care se propune spre 
aprobare funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul școlar 2018-2019 la Școala 
Gimnazială „Mihai Viteazulˮ Alexandria; 
- Referatul nr. 12116/28.09.2018, întocmit de inspector școlar pentru proiecte educaționale, 
alternative educaționale și învățământ particular, prof. Cepan Alina Daniela, prin care se propune 
spre aprobare funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul școlar 2018-2019 la Școala 
Gimnazială nr. 4 Turnu Măgurele; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile OMECTS nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a 
programului „Școală după școalăˮ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinul 
de ministru nr. 4802/31.08.2017, care modifică și completează metodologia de organizare a 
programului „Școală după școalăˮ; 



 

- proiectul POCU-74-6-18 „Dezvoltarea capitalului uman din municipiul Turnu Măgurele prin 
participarea la educație”, cod 107012; 
- proiectul POCU „Un viitor mai bun prin eforturi comune în municipiul Roșiorii de Vede”, cod 
120081; 
- proiectul POCU „CARTE - Combaterea abandonului prin Resurse și Tehnici Educaționale”, 
cod 108091; 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul școlar 2018-2019 la la 
Școala Gimnazială „Vasile Racottă” Ștorobăneasa. 
Art. 2 Aprobă funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul școlar 2018-2019 la 
Școala Gimnazială Ciuperceni. 
Art. 3 Aprobă funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul școlar 2018-2019 la 
Școala Gimnazială nr. 2 Turnu Măgurele. 
Art. 4 Aprobă funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul școlar 2018-2019 la 
Școala Gimnazială „Alexandru Depărățeanu” Roșiorii de Vede. 
Art. 5 Aprobă funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul școlar 2018-2019 la 
Școala Gimnazială nr. 2 Turnu Măgurele. 
Art. 6 Aprobă funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul școlar 2018-2019 la 
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mareˮ Alexandria. 
Art. 7 Aprobă funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul școlar 2018-2019 la 
Școala Gimnazială „Mihai Viteazulˮ Alexandria. 
Art. 8 Aprobă funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul școlar 2018-2019 la 
Școala Gimnazială nr. 4 Turnu Măgurele. 
Art. 9 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. 1073/30.10.2018 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 13969/30.10.2018, prin care se propune spre validare Tabelul nominal cu 
rezultatele finale obținute la concursul pentru selecția în funcția de profesor metodist, etapa a II-
a, pentru anul școlar 2018-2019; 
- Tabelul nominal nr. 13495/22.10.2018 cu rezultatele finale obținute la concursul pentru selecția 
în funcția de profesor metodist, etapa a II-a, pentru anul școlar 2018-2019; 
- prevederile Procedurii operaționale privind selecția cadrelor didactice în vederea constituirii 
corpului de metodiști ai IȘJ Teleorman nr. 12141/28.09.2018; 
- 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 Validează Lista finală cuprinzând cadrele didactice cu statut de metodist, pe discipline/ 
specializări/ domenii pentru anul școlar 2018-2019. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 1074/30.10.2018 
 

Având în vedere: 
- Referatul nr. 13509/22.10.2018, întocmit de inspectori școlari pentru dezvoltarea resursei umane, 
Davidescu Pompilia-Tatiana și Dide Amalia Larisa Costina, privind amânarea depunerii lucrării 
metodico-științifice și susținerea inspecției speciale în seria 2019-2021 a doamnei State Stela, profesor 
la Școala Gimnazială Călmățuiu; 
- Referatul nr. 13685/24.10.2018, întocmit de inspectori școlari pentru dezvoltarea resursei umane, 
Davidescu Pompilia-Tatiana și Dide Amalia Larisa Costina, privind amânarea depunerii lucrării 
metodico-științifice și susținerea inspecției speciale în seria 2018-2020 a doamnei Enache (Lazăr) Gh. 
Elena-Georgiana, profesor pentru învățământul preșcolar la Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” 
Roșiorii de Vede; 
- Referatul nr. 13932/29.10.2018, întocmit de inspectori școlari pentru dezvoltarea resursei umane, 
Davidescu Pompilia-Tatiana și Dide Amalia Larisa Costina, privind amânarea susținerii inspecției 
speciale și a testului din metodica specialității și/sau proba orală de examen pentru acordarea gradului 
didactic II în sesiunea 2020 a doamnei Burcea I. Mariana, profesor pentru învățământul preșcolar la 
Școala Gimnazială nr. 1 Blejești/Grădinița cu Program Normal nr. 3 Baciu; 
- Referatul nr. 13931/29.10.2018, întocmit de inspectori școlari pentru dezvoltarea resursei umane, 
Davidescu Pompilia-Tatiana și Dide Amalia Larisa Costina, privind amânarea depunerii lucrării 
metodico-științifice și susținerea inspecției speciale în seria 2019-2021 a doamnei Matei Corina-
Manuela, profesor de limba și literatura română la Școala Gimnazială Tătărăștii de Jos; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 7 din Metodologia 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 amânarea depunerii lucrării metodico-științifice și susținerea inspecției speciale în seria 
2019-2021 a doamnei State Stela, profesor la Școala Gimnazială Călmățuiu. 
Art. 2 Aprobă amânarea depunerii lucrării metodico-științifice și susținerea inspecției speciale în seria 
2018-2020 a doamnei Enache (Lazăr) Gh. Elena-Georgiana, profesor pentru învățământul preșcolar la 
Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede. 
Art. 3 Aprobă amânarea susținerii inspecției speciale și a testului din metodica specialității și/sau 
proba orală de examen pentru acordarea gradului didactic II în sesiunea 2020 a doamnei Burcea I. 
Mariana, profesor pentru învățământul preșcolar la Școala Gimnazială nr. 1 Blejești/Grădinița cu 
Program Normal nr. 3 Baciu. 
Art. 4 Aprobă amânarea depunerii lucrării metodico-științifice și susținerea inspecției speciale în seria 
2019-2021 a doamnei Matei Corina-Manuela, profesor de limba și literatura română la Școala 
Gimnazială Tătărăștii de Jos. 
Art. 5 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. 1075/30.10.2018 
Având în vedere: 
- Planul managerial al Casei Corpului Didactic Teleorman pentru anul școlar 2018-2019 nr. 
3616/05.09.2018, înregistrat la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman cu nr. 
13962/29.10.2018; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 5554/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Casei Corpului Didactic , 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă Planul managerial al Casei Corpului Didactic Teleorman pentru anul școlar 2018-
2019 nr. 3616/05.09.2018, înregistrat la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman cu nr. 
13962/29.10.2018. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea Casei Corpului Didactic Teleorman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 

 



 

HOTĂRÂRE NR. 1076/30.10.2018 
Având în vedere: 
- Adresa Ministerului Educației Național n. 10231F/23.10.2018, înregistrată la Inspectoratul 
Școlar Județean Teleorman cu nr. 13619/2018, referitoare la transferul microbuzului din dotarea 
Clubului Sportiv Școlar Alexandria la Clubul Sportiv Municipal Alexandria; 
- Adresa nr. 22747/2018 a Primăriei Municipiului Alexandria prin care se solicită transferul 
microbuzului din dotarea Clubului Sportiv Școlar Alexandria la Clubul Sportiv Municipal 
Alexandria; 
- 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 Primăriei Municipiului Alexandria privind transferul microbuzului 
din dotarea Clubului Sportiv Școlar Alexandria la Clubul Sportiv Municipal Alexandria. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea Clubului Sportiv Școlar Alexandria vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 

 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 1077/30.10.2018 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 13143/15.10.2018, întocmit de doamna inspector școlar Costache Florentina Flori, prin 
care se înaintează spre analiză și aprobare Lista C.D.L.-urilor pentru anul școlar 2087-2019; 
- 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 2018-2019 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 din data de 12.10.2018. 
 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1 Aprobă Lista C.D.L.-urilor pentru anul școlar 2018-2019, 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. Valeria GHERGHE 

 
 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 1078/30.10.2018 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 13989/30.10.2018, întocmit de inspector școlar general adjunct, prof. Monica Coman, 
prin care propune spre analiză și aprobare ca doamna Neaga Adriana Cecilia, director la Școala 
Postliceală Sanitară Alexandria, să îndeplinească funcția de diriginte în anul școlar 2018-2019; 
- prevederile art. 18 (1) și (3) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, Anexă la Ordinul ministrului 
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5485/2017; 
- 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 doamna Neaga Adriana Cecilia, director la Școala Postliceală Sanitară Alexandria, să 
îndeplinească funcția de diriginte în anul școlar 2018-2019. 
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. 1079/30.10.2018 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 133973/30.10.2018, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Diplomă de bacalaureat pe numele Cernat A. Alina Mariana. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 133974/30.10.2018, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Diplomă de bacalaureat pe numele Iordache G. Rodica. 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 Cernat A. Alina 
Mariana, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Iordache G. Rodica, 
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 
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