
 

HOTĂRÂRE NR. 161/02.10.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12235/02.10.2021 prin care se propune Consiliului de Administrație spre avizare 
solicitările privind aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de 
învățământ;  
- Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 5388/1082/2021 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 schimbarea scenariului de 
funcționare, după cum urmează:  

- Școala Gimnaziale Zâmbreasca  trece de la scenariul 2 la scenariul 1; 
- Școala Gimnazială Islaz cu structura Școala Gimnazială Nr. 2 Islaz, trece de la scenariul 2 la 

scenariul 1; 
- Școala Gimnazială Blejești trece de la scenariul 2 la scenariul 1; 
- Școala Gimnazială Măldăeni trece de la scenariul 2 la scenariul 1; 
- Școala Gimnazială Uda-Clocoviov trece de la scenariul 2 la scenariul 1. 

 
Art. 2  Nu avizează solicitarea Liceul Teoretic Videle privind schimbarea scenariului de la 
scenariul 1 la scenariul 2. 
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. 162/06.10.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12362/6.10.2021 prin care se propune Consiliului de Administrație spre avizare 
solicitările privind aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de 
învățământ;  
- 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 funcționarea în sistem online a cursurilor la Școala Gimnazială  „Dan Berindei” 
Roșiorii de Vede, cf. art. 6 (2) din ordinul comun nr. 5338/1082/2021. 
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. 163/06.10.2021 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 12332/06.10.2021, întocmit de inspector școlar general adjunct, prof. Flori-Luminița 
Vilae, Compartimentul Managementul instituțional, privind încetarea detașării în interesul 
învățământului, ca urmare a demisiei, pentru ocuparea funcției de director și numirea prin detașare în 
interesul învățământului, în funcțiile vacante de director din unitățile de învățământ preuniversitar, în 
anul școlar 2021-2022, până la finalizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 
2021-2022, prin care se propune spre analiză și avizare lista cu propunerile de cadre didactice în 
vederea numirii; 
- demisia doamnei Țăndărică Cristina, director la Școala Gimnazială Moșteni, înregistrată la ISJ 
Teleorman cu nr. 11455/20.09.2021;  
- demisia doamnei Naidin Marga, director la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede, 
înregistrată la ISJ Teleorman cu nr. 12206/01.10.2021; 
- propunerile domnului inspector școlar general, prof. Florin Oriță, de numire prin detașare în interesul 
învățământului în funcțiile de director, în anul școlar 2021-2022, până la finalizarea concursului, dar 
nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2021-2022; 
- prevederile art. 2541, alin (1) și art. 258 alin (7) 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 2021-2022, anexă la O.M.E.C. nr. 5991/2020, cu modificările și 
completările ulterioare, art. 85, alin. 1; 
- prevederile O.M.E.C. nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 
- 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; 
- consimțămintele cadrelor didactice pentru numirea prin detașare în interesul învățământului în funcții 
de director, 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1 Ia act de încetarea detașării din funcția de director, după cum urmează: 

- Școala Gimnazială Moșteni – Țăndărică Cristina, director 
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede Naidin Marga, director 

Art. 2 Acordă aviz favorabil propunerilor de numirea prin detașare în interesul învățământului, în 
funcțiile vacante de director din unitățile de învățământ preuniversitar, în anul școlar 2021-2022, până 
la finalizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2021-2022, după cum urmează: 

- Școala Gimnazială Moșteni – Vintilă Ionuț, director 
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede – Dură Mioara, director 

Art. 3 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. 164/07.10.2021 
 
Având în vedere: 
- referatul nr. 12279/04.10.2021, întocmit de inspector școlar pentru managementul resurselor umane, prof. 
Alexandra Negrea, privind aprobarea Centrului special pentru derularea probei scrise, prin care se propune  spre 
analiză și aprobare Consiliului De Administrație de către Comisia de organizare a concursului pentru ocuparea 
funcției de director/director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Teleorman, ca Centrul special 
pentru derularea probei scrise să fie la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria; 
- prevederile art. 13 din O.M.E. 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;  
- numărul candidaților înscriși la concursul 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 din județul Teleorman, 2021 privind 
desemnarea centrului special pentru derularea probei scrise; 
 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă ca Centrul special pentru derularea probei scrise să fie la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” 
Alexandria, conform propunerii Comisiei județene de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a 
funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Teleorman. 
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. 165/06.10.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12346/06.10.2021 prin care se propune spre validare Lista cu rezultatele finale ale 
selecției profesorilor metodiști ai ISJ Teleorman în anul școlar 2021-2022, înregistrată cu nr. 
12346/06.10.2021; 
- Procedura operațională privind selecția cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de 
metodiști ai IȘJ Teleorman nr. 11753/23.09.2021; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Metodologiei formării continue a personalului didactic din învățământul 
preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare aprobat 
prin OMECTS nr. 5530/05.10.2011, modificat și completat prin OMECS nr. 3400/18.03.2015; 
- Adresa M.E. nr. 33207/21.09.2021, privind selecţia profesorilor-metodiști la nivelul 
inspectoratelor școlare pentru anul școlar 2021-2022; 
 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Validează Lista cu rezultatele finale ale selecției profesorilor metodiști ai ISJ Teleorman 
în anul școlar 2021-2022, înregistrată cu nr. 12346/06.10.2021. 
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. 166/06.10.2021 

Având în vedere: 
 
- referatul nr. 12325/06.10.2021, întocmit de inspector școlar general adjunct, prof. Vîjă Daniela 
Ramona, prin care se propun spre validare punctajele acordate inspectorilor școlari din cadrul 
domeniilor Curriculum și inspecție școlară și Management, pentru anul școlar 2021-2022;  
- prevederile art. 92, alin (21) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile Ordinului Nr. 4716 din 11 august 2015 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a 
inspectorilor şcolari şi a fişei de evaluare-cadru a inspectorului şcolar. 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 
 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Validează punctajele acordate inspectorilor școlari din cadrul domeniului Curriculum și 
inspecție școlară și din cadrul domeniului Management, pentru anul școlar 2021-2022, conform 
referatului. 
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. 167/06.10.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12307/06.10.2021 prin care se propune spre analiză și aprobare Procedura 
operațională privind modul de desfășurare on-line a ședințelor Consiliului de Administrație al 
unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Teleorman; 
- Procedura operațională privind modul de desfășurare on-line a ședințelor Consiliului de 
Administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Teleorman  nr. 
1/06.10.2021; 
- prevederile art. 94 alin. (2) și art. 96 alin. (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului ministrului educației nr. 5154/2021 privind Metodologia-cadru de 
organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 887/15 septembrie 2021; 
- prevederile O.M.E.C. nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 
- prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare aprobat 
prin OMECTS nr. 5530/05.10.2011, modificat și completat prin OMECS nr. 3400/18.03.2015; 
 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă Procedura operațională nr. 1/06.10.2021 privind modul de desfășurare on-line a 
ședințelor Consiliului de Administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat din 
județul 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. Florin ORIȚĂ 



 

 

 
HOTĂRÂRE NR. 168/06.10.2021 

Având în vedere: 
- Adresa nr. 3048/04.10.2021 a CCD Teleorman, înregistrată la ISJ Teleorman cu nr. 
12272/04.10.2021, prin care se propune spre avizare Oferta de formare a  CCD Teleorman pentru 
anul școlar 2021-2022; 
- Oferta de formare a CCD Teleorman pentru anul școlar 2021-2022 nr. 3035/04.10.2021; 
- 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 Avizează Oferta de formare a CCD Teleorman pentru anul școlar 2021-2022 nr. 3035/4.10.2021, 
în forma prezentată. 
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. Florin ORIȚĂ 
 

 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 169/06.10.2021 
 

Având în vedere: 
- Referatul nr. 12353/06.10.2021 întocmit de doamna ec. Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ 
Teleorman, privind acordarea Avizului educațional pentru schimbarea destinației din imobile „Școala 
cu clasele I-IV Uda Clocociov”, în suprafață construită de 497,55 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 497,55 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. 170/07.10.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12452/7.10.2021 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. 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 a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează:  

 La Liceul Teoretic Zimnicea  – clasa a IX a D – începând cu data de 06.10.2021; 
 La Școala Gimnazială nr. 2 Zimnicea - clasa a V- a – începând cu data de 05.10.2021; 
 La Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele – clasa I A, clasa a VII-a 

B și clasa  a VIII-a A – începând cu data de 06.10.2021; 
 La Colegiul Național „Unirea” Turnu Măgurele  – clasa a IX-a E și clasa a X-a C – 

începând cu data de 05.10.2021; 
 La Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roșiorii de Vede - clasa I  A – începând cu 

data de 06.10.2021; 
 La Liceul Teoretic „Constantin Noica” Alexandria  – clasa a XI -a A, clasa a XI-a D 

și clasa a XII-a B – începând cu data de 06.10.2021; 
 La Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria – clasa a X -a  B, clasa 

a X-a E – începând cu data de 06.10.2021;  
 La Liceul Teoretic „Marin Preda” Turnu Măgurele - clasa a X- a D – începând cu 

data de 07.10.2021; 
 La Școala Gimnazială  „Mihai Eminescu” Alexandria  - clasa a VI- a C – începând cu 

data de 07.10.2021; 
 La Școala Gimnazială Tătărăștii de Sus - clasa a II-a  – începând cu data de 

05.10.2021; 
 La Școala Gimnazială „Mircea cel Batrân” Turnu Măgurele – clasa a VI-a B – 

începând cu data de 7.10.2021; 



 

 La Liceul Teoretic „Al. Ghica” Alexandria – clasa a X-a D și clasa a XI-a E -  
începând cu data de 7.10.2021; 

 La Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria – clasa a V-a B – începând cu 
5.10.2021; 

 La Colegiul Național „Anastasescu” Roșiorii de Vede – clasele a XI-a A și a XI- F - 
începând cu data de 7.10.2021; 

 La Liceul Tehnologic Drăgănești Vlașca – clasele a IX-a și a XII-a seral - începând 
cu data de 8.10.2021; 

 La  Liceul Teoretic Videle – clasele a X-a B, a X-a E și a XI -a E -  începând cu data 
de 6.10.2021. 

 
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. 171/08.10.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12490/08.10.2021 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. 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 a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează:  

 La Liceul Teoretic Zimnicea  – clasa a X-a A – începând cu data de 07.10.2021 
 La Colegiul Național „Unirea” Turnu Măgurele  – clasa a IX-a C - începând cu data 

de 07.10.2021 
 La Liceul Teoretic Olteni  – clasa a X-a A - începând cu data de 07.10.2021; 

- la structura Școala Gimnazială nr. 2 Perii Broșteni – clasa a III-a A - începând cu 
data de 06.10.2021 

 La Școala Gimnazială  Nr. 1 Islaz, structura Grădinița cu Program Normal nr. 1 Islaz  
- grupa mare – începând cu data de 06.10.2021 

 La Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Alexandria - clasa pregătitoare C și clasa a 
VII-a C - începând cu data de 07.10.2021 

 La Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Alexandria - clasele a III-a A și a VIII-a C 
reiau cursurile în format fizic începând cu 08.10.2021. 

 
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. 172/08.10.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12489/08.10.2021 privind aprobarea actualizării/completării Regulamentului 
propriu al CA al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman pentru anul școlar 2021-2022, prin 
care se propune spre analiză în vederea aprobării propunerea de actualizare/completare a 
Regulamentului propriu de organizare și funcționare al Inspectoratului Școlar Județean 
Teleorman, aprobat în CA din 24.09.2021, înregistrat cu nr. 11804/24.09.2021; 
- 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 propunerea de actualizare/completare a Regulamentului propriu de organizare și 
funcționare al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, aprobat în CA din 24.09.2021, 
înregistrat cu nr. 11804/24.09.2021, în forma prezentată. 
Art. 2 Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 

prof. Florin ORIȚĂ 
 



 

HOTĂRÂRE NR. 173/08.10.2021 

Având în vedere: 
- referatul nr. 12479/08.10.2021, întocmit de inspector școlar, Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind suplimentarea numărului de clase/locuri la învățământul liceal, 
pentru anul școlar 2021-2022, prin care se propune spre analiză și aprobare suplimentarea cu 2 
locuri la Liceul Tehnologic Drăgănești Vlașca pentru anul școlar 2021-2022, în mod excepțional 
și în interesul educațional al elevilor; 
- prevederile art. 63, alin. 3 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- planul de școlarizare aprobat pentru anul școlar 2021-2022; 
 - prevederile Ordinului nr. 5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea 
cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari 
şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în 
vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 – 2022; 
- prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ 
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447/31.08.2020. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă, pentru anul școlar 2021-2022, la Liceul Tehnologic Drăgănești-Vlașca – 
suplimentarea cu 2 locuri la clasa a IX-a frecvență redusă, specializarea matematică-informatică. 
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. Florin ORIȚĂ 



 

HOTĂRÂRE NR. 174/11.10.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12 572/11.10.2021 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. 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 a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează:  

 La Școala Gimnazială  ”Gala Galaction” Didești – clasa a VII-a – începând cu data de 
11.10.2021; 

 La Colegiul Național ”Unirea” Turnu Măgurele – clasele a XI-a A și a XI-a D – 
începând cu data de 08.10.2021; 

 La Liceul Teoretic Zimnicea – clasele a X-a D și a XI-a C – începând cu data de 
08.10.2021; 

 La Liceul Teoretic ”Constantin Noica” Alexandria – clasa a XII-a C – începând cu 
data de 08.10.2021; 

 La Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Alexandria – clasa pregătitoare E - începând 
cu data de 06.10.2021; 

 La Școala Gimnazială Drăgănești Vlașca – clasele a VII-a A și a VIII-a A C – 
începând cu data de 11.10.2021; 

 La Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Roșiorii de Vede – clasa  I B  – începând cu 
data de 06.10.2021; 

 La Școala Gimnazială ”Miron Radu Paraschivescu” Zimnicea – clasa a IV-a A – 
începând cu data de 08.10.2021; 

 La Școala Gimnazială Nr.7 Alexandria – clasa a VIII-a A – începând cu data de 
06.10.2021; 

 La Școala postliceală Sanitară Alexandria – anul I DAMG - începând cu data de 
08.10.2021; 



 

 La Liceul Tehnologic ”Andrei Șaguna” Botoroaga – clasa pregătitoare – începând cu 
data de 07.10.2021; 

 La Școala Gimnazială Izvoarele – clasele a VIII-a și a V-a în regim simultan – 
începând cu data de 11.10.2021; 

 La Școala Gimnazială Nr. 1 Blejești – clasa I A – începând cu data de 11.10.2021; 
 La Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” Alexandria – clasa a X-a A- începând cu 

data de 11.10.2021; 
 La Liceul Teoretic ”Al. Ghica” Alexandria – clasa a IX-a A - începând cu data de 

11.10.2021; 
 La Școala Gimnazială Smârdioasa – clasa a VI-a A - începând cu data de 07.10.2021; 
 La Școala Gimnazială ”Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede – clasele a IV-a B, a VI-a B 

și a VIII-a B - începând cu data de 11.10.2021; 
 La Colegiul Național ”Anastasescu” Roșiorii de Vede – clasa a X-a A – începând cu 

data de 08.10.2021; 
 La Școala Gimnazială ”Miron Radu Paraschivescu” Roșiorii de Vede”, structura 

Școala Gimnazială Nr.2 Zimnicea – clasa a VII-a A – începând cu data de 
11.10.2021; 

 La Liceul Teoretic Zimnicea – clasa a XII-a A– începând cu data de 11.10.2021; 
 La Liceul Tehnologic ”Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede – clasa a XI-a A – 

începând cu data de 07.10.2021 și clasa a XI-a C – începând cu data de 09.10.2021; 
 La Școala Gimnazială ”Alexandru Depărațeanu” Roșiorii de Vede – clasa a VIII-a A 

– începând cu data de 11.10.2021; 
 La Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Roșiorii de Vede – clasa a X-a A – începând 

cu data de 04.10.2021- 25.20.2021 și clasa a a XII-a B – începând cu data de 
11.10.2021. 

Art. 2 Avizează solicitările unităților de învățământ privind reluarea cursurilor în format fizic, 
după cum urmează: 

 La Școala Gimnazială Gratia – clasa a II-a - reia cursurile în format fizic începând cu 
11.10.2021; 

 La Liceul Teoretic ”Marin Preda” Turnu Măgurele – clasa a XI-a D – reia cursurile în 
format fizic începând cu data de 08.10.2021; 

 La Liceul Teoretic ”Al. Ghica” Alexandria -clasele a IX-a B, a X-a A, a X-a B, a XII-
a B și a XII-a C au reluat cursurile în format fizic;  

 La Liceul Teoretic Zimnicea – clasa a XI-a A a reluat cursurile în format fizic 
începând cu data de 06.10.2021; 

 La Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Roșiorii de Vede – clasa a VIII-a B reia 
cursurile in format fizic începând cu 11.10.2021; 

 La Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Roșiorii de Vede – clasa a VIII-a A reia 
cursurile in format fizic începând cu 07.10.2021; 

 La Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Alexandria – clasa a V-a C reia cursurile in 
format fizic începând cu 12.10.2021; 

 La Școala Gimnazială ”Miron Radu Paraschivescu” Roșiorii de Vede, structura 
Școala Gimnazială Nr.2  Zimnicea – clasele a II-a A și a III-a –reiau cursurile in 
format fizic începând cu 11.10.2021; 



 

 La Liceul Tehnologic ”Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede – clasa a IX-a A  reia 
cursurile in format fizic începând cu 14.10.2021 și clasa a XII-a E reia cursurile in 
format fizic începând cu 15.10.2021; 

 La Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Roșiorii de Vede – clasa a XI-a A reia 
cursurile in format fizic începând cu 11.10.2021 și clasa a X-a C reia cursurile in 
format fizic începând cu 08.10.2021. 
 

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. 175/12.10.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12 635/12.10.2021 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, reluarea cursurilor în format fizic a unor clase și 
solicitarea Liceului Teoretic Videle de trecere în sistem online a tuturor elevilor - începând cu 
data  de 13.10.2021,  conform art.3, alin.2 și art.6, alin.9;  
- 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 a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează:  

 La Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria– clasa a VII-a A – începând cu data de 
11.10.2021;  

 La Liceul Teoretic ”Al. Ghica” Alexandria – clasele a IX-a C, a X-a E, a XII-a A - începând 
cu data de 12.10.2021; 

 La Școala Gimnazială ”Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede – clasa VII-a B - începând cu data 
de 12.10.2021; 

 La Școala Gimnazială ”Vasile Racottă” Ștorobăneasa– clasa a III-a – începând cu data de 
12.10.2021; 

 La Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Roșiorii de Vede /structură Grădinița cu Program 
Prelungit nr.4 – grupa mică – începând cu data de 12.10.2021; 

 La Școala Gimnazială Bogdana – grupa pregătitoare - începând cu data de 11.10.2021; 
 La Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Alexandria –  anul AMG III A - începând cu 

data 07.10.2021; 
 La Liceul Teoretic „Constantin Noica” Alexandria – clasa a X-a D – începând cu data de 

12.10.2021; 
 La Liceul Tehnologic  „Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede – clasa a XII-a B – începând cu 

data de 09.10.2021; 



 

 La Centul Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede – clasa a V-a – începând cu data de 
13.10.2021; 

 La Liceul Teoretic „Alexandru Ghica” Alexandria – clasa a XII-a D – începând cu data  de 
13.10.2021. 

 
Art. 2 Avizează solicitările unităților de învățământ de reluare a cursurilor în format fizic, 
după cum urmează: 

 La Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Roșiorii de Vede – clasele a V-a A și a V-a C- 
reiau cursurile in format fizic începând cu 13.10.2021. 

 
Art. 3 Avizează solicitarea Liceului Teoretic Videle de trecere în sistem online a tuturor elevilor 
- începând cu data  de 13.10.2021,  conform art.3, alin.2 și art.6, alin.9. 
 
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. 176/13.10.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12 690/13.10.2021 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, reluarea cursurilor în format fizic a unor clase și 
solicitarea Liceului Teoretic Videle de trecere în sistem online a tuturor elevilor - începând cu 
data  de 13.10.2021,  conform art.3, alin.2 și art.6, alin.9;  
- 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 a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează:  

 La Școala Gimnazială „Ion Preotu” Troianul – clasa a V-a – începând cu data de 
13.10.2021; 

 La Școala Gimnazială nr.1 Mârzănești – clasa I – începând cu data de 13.10.2021; 
 La Școala Gimnazială Vârtoape /structură Grădinița cu Program Normal nr.1 - grupa 

mare – începând cu data de 13.10.2021; 
 La Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede – clasa pregătitoare A - 

începând cu data de 13.10.2021; 
 La  Grădinița cu Program Prelungit nr.6 Alexandria/structură Grădinița cu Program 

Normal nr.5 Alexandria -grupa mare B – începând cu data de 13.10.2021; 
 La Școala Gimnazială Vedea – clasa a VI-a – începând cu data de 13.10.2021; 
 La Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alexandria – clasele a IV-a A, a VII-a B, a III-a 

B – începând cu data de 13.10.2021; 
 La Școala Gimnazială nr.3 Zimnicea – clasele a V-a A și a VIII-a A- începând cu data de 

13.10.2021; 
 La Liceul Tehnologic nr.1 Alexandria – clasa a X-a seral – începând cu data de 

12.10.2021; 
 La Școala Gimnazială Nanov – clasa a VI-a  - începând cu data de13.10.2021; 



 

 La Colegiul Național „Anastasescu” Roșiorii de Vede – clasa a X-a F – începând cu data 
de 13.10.2021; 

 La Școala Gimnazială nr. 2 Videle – clasa a VI-a A – începând cu data de 11.10.2021; 
 La Școala Gimnazială Tătărăștii de Sus/structura GPN nr.2 Udupu – grupa mare – 

începând cu data  de 11.10.2021. 
 

Art. 2 Avizează solicitările unităților de învățământ de reluare a cursurilor în format fizic, 
după cum urmează: 

 La Școala Postliceală Sanitară Alexandria – anul  III-AMG – reiau cursurile în format fizic 
începând cu data de 13.10.2021; 

 La Școala Postliceală Sanitară Alexandria – clasele II B și II D-AMG – reiau cursurile în 
format fizic începând cu data de 15.10.2021; 

 La Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria – clasa a V-a D – reiau cursurile în 
format fizic începând cu data de 14.10.2021; 

 La Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roșiorii de Vede – clasa a V-a B – se reiau 
cursurile în format fizic începând cu data de 14.10.2021; 

 La Liceul Teoretic Zimnicea – clasele a IX-a B și a XII-a B -  reiau cursurile în format fizic 
începând cu data de 15.10.2021. 

 
Art. 3 Avizează solicitarea de trecere în sistem online a tuturor elevilor - începând cu data  de 
14.10.2021,  conform art.3, alin.2, după cum urmează: 
 

 La Școala Gimnazială Smârdioasa – trecerea în sistem online a tuturor elevilor – 
începând cu  data de 14.10.2021, conform art. 3. alin. 2; 

 La Școala Gimnazială Bogdana - trecerea în sistem online a tuturor elevilor – începând cu 
data de 14.10.2021, conform art. 3 alin.2. 
 

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. 177/14.10.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12 732/14.10.2021 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, reluarea cursurilor în format fizic a unor clase și 
trecerea în sistem online a tuturor elevilor, conform art. 3, alin. 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 a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează:  

 La  Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Turnu Măgurele - grupa mijlocie – începând cu 
data de 14.10.2021; 

 La Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alexandria – clasa a VI-a A– începând cu data 
de 14.10.2021; 

 La Școala Gimnazială „Anghel Manolache” Scrioaștea – clasa a VII-a A – începând cu 
data de 14.10.2021 și clasa pregătitoare începând cu data de 13.10.2021; 

 La Liceul Teoretic „Constantin Noica” Alexandria – clasa a X-a B – începând cu data de 
13.10.2021; 

 La Școala Gimnazială nr.1 Măldăeni – clasa a V-a A – începând cu data de 14.10.2021; 
 La Liceul Teoretic  Marin Preda” Turnu Măgurele – clasa a X-a B – începând cu data de 

13.10.2021; 
 La Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Alexandria – clasa a VI-a B – începând cu data 

de 12.10.2021; 
 La Școala Gimnazială Salcia /structura GPN nr.2 Tudor Vladimirescu – grupa mare A - 

începând cu data de 08.10.2021. 
 

Art. 2 Avizează solicitările unităților de învățământ de reluare a cursurilor în format fizic, 
după cum urmează: 



 

 La Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alexandria– grupa pregătitoare A – se reiau 
cursurile în format fizic începând cu data de 14.10.2021; 

 La Colegiul Național „Unirea” Turnu Măgurele – clasa a X-a D – se reiau cursurile în format 
fizic începând cu data de 14.10.2021; 

 La Liceul Teoretic Zimnicea – clasa a XI-a B – se reiau cursurile în format fizic începând cu 
data de 15.10.2021. 

 La Școala Gimnazială Lisa  - clasa a V-a A – se reiau cursurile în format fizic începând cu 
data de 15.10.2021. 

 
Art. 3 Avizează solicitarea de trecere în sistem online a tuturor elevilor - începând cu data  de 
15.10.2021,  conform art.3, alin.2, la Școala Gimnazială Răsmirești și structura Grădinița cu 
Program Normal Răsmirești. 

 
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. 178/14.10.2021 
Având în vedere: 
- Referatul nr. 12673/13.10.2021, întocmit de inspector școlar general adjunct, prof.  Daniela-
Ramona Vîjă, prin care se propune spre analiză și validare componența Consiliilor Consultative 
pe discipline, din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, pentru anul școlar 2021-
2022; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 11, lit. w din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor 
școlare, aprobat prin Ordinul nr. 5530/05.10.2011, cu modificările și completările ulterioare, 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Validează componența Consiliilor Consultative pe discipline din cadrul Inspectoratului 
Școlar Județean Teleorman, conform Referatului nr. 12673/13.10.2021. 
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. 179/14.10.2021 
Având în vedere: 
- Referatul nr. 12727/14.10.2021, întocmit de inspectori școlari, prof. Dinu Mariana și prof. 
Ghenu Dorina, privind desfășurarea practicii pedagogice de către elevii Colegiului Național 
Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria, prin care se propune spre analiză și aprobare propunerea 
compartimentului Curriculum și inspecția școlară din cadrul Inspectoratului Școlar Județean 
Teleorman, privind unitățile de învățământ în care se desfășoară practica pedagogică a elevilor  
de la Colegiului Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria în anul școlar 2021-2022; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E. nr. 3654/12.05.2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor 
de practică pedagogică; 
- Decizia nr. 730/20.05.2021 privind înființarea Bazei de practică pedagogică de la nivelul 
județului Teleorman; 
- Adresa nr. 2851/23.09.2021 a Colegiului Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria, 
înregistrată la I.S.J. Teleorman cu nr. 11679/23.09.2021 privind propunerile de desfășurare a 
practicii pedagogice de către elevii Colegiului Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria 
în școlile și grădinițele din Alexandria, în anul școlar 2021-2022. 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă efectuarea practicii pedagogice de către elevii Colegiului Național Pedagogic 
„Mircea Scarlat” Alexandria, conform propunerii din Referatul nr. 12727/14.10.2021, în unitățile 
de învățământ preșcolar și primar din Alexandria, care fac parte din Baza de practică pedagogică, 
conform Deciziei nr. 730/20.05.2021. 
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. 180/15.10.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12784 /15.10.2021 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, reluarea cursurilor în format fizic a unor clase și 
trecerea în sistem online a tuturor elevilor, conform art. 3, alin. 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 a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează:  

 La  Grădinița cu Program Prelungit nr. 6 Alexandria - grupa mică A – începând cu data 
de 14.10.2021; 

 La Școala Gimnazială „ Mihai Eminescu” Alexandria – clasele a VI-a A și  a VII-a A– 
începând cu data de 14.10.2021; 

 La  Scoala Gimnazială Stejaru  - clasa a V-a A – începând cu data de 15.10.2021; 

 La Școala Gimnazială „ Mihai Eminescu„ Roșiorii de Vede – clasa pregătitoare C și clasa 
a VIII-a B –  începând cu data de 15.10.2021; 

 La Liceul Teoretic „ Marin Preda” Turnu Măgurele – clasa a IV-a A – începând cu data 
de 14.10.2021; 

 La Școala Gimnazială nr.1 Videle - clasa  I B – începând cu data de 09.10.2021 și clasa  a 
IV-a B – începând cu data de 07.10.2021. 

 La Școala Gimnazială Vitănești – clasa a VII-a A –  începând cu data de 15.10.2021. 
 

Art. 2 Avizează solicitarea de trecere în sistem online a tuturor elevilor - începând cu data  de 
15.10.2021,  conform art.3, alin.2, după cum urmează: 

 La Școala Gimnazială Brânceni și  Grădinița cu Program Normal Brânceni; 



 

 La Liceul Teoretic „Alexandru Ghica” Alexandria. 
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. 181/18.10.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12 868/18.10.2021 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 și trecerea în sistem online a tuturor elevilor, 
conform art. 3, alin. 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 a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează:  

 La  Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede – clasa a V-a B – începând cu 
data de 15.10.2021 și clasa a III-a B – începând cu data de 18.10.2021; 

 La Liceul Teoretic Zimnicea– clasele - a XII-a B - matematică -informatică și a  IX-a C - 
științe sociale – începând cu data de 15.10.2021; 

 La Școala Postliceală Sanitară Alexandria – anul II C-AMG – începând cu data de 
15.10.2021; 

 La Școala Gimnazială „Anghel Manolache” Scrioaștea – clasele a VI-a A și a VIII-a A – 
începând cu data de 18.10.2021; 

 La Școala Gimnazială „Alexandru Depărățeanu” Roșiorii de Vede – clasa a VII-a B – 
începând cu data de 18.10.2021; 

 La Școala Postliceală „F.E.G. EDUCATION” Roșiorii de Vede – anul I AMG -începând cu 
data de 18.10.2021; 

 La Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede – clasa a IX-a B- începând cu 
data de 15.10.2021 și clasa a X-a F – începând cu data de 17.10.2021; 

 La Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria – clasele a XII-a B, a XI-a A 
și a IX-a D – începând cu data de 18.10.2021; 

 La Școala Gimnazială nr. 1 Dobrotești/ Merișani – clasa pregătitoare și clasa I – începând 
cu data de 19.10.2021; 



 

 La Școala Gimnazială Vedea – clasele a VII-a A și a VIII-a A – începând cu data de 
18.10.2021; 

 La Școala Gimnazială nr. 7 Alexandria – clasa I B – începând cu data de 14.10.2021 și 
clasa a II-a B – începând cu data de  15.10.2021. 

 
Art. 2 Avizează solicitarea de trecere în sistem online a tuturor elevilor,  conform art.3, alin.2, 
după cum urmează: 
 La Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alexandria – trecerea în sistem online a tuturor 

elevilor – începând cu  data de 18.10.2021; 
 La Școala Gimnazială Plosca – trecerea în sistem online a tuturor elevilor  începând cu data 

de 19.10.2021; 
 La Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria – trecerea în sistem online a tuturor 

elevilor – începând cu data de 19.10.2021. 
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. 182/18.10.2021 
Având în vedere: 
- Referatul nr. 12871/18.10.2021, 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 19.10.2021, 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. 183/19.10.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12 954 /19.10.2021 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 și reluarea cursurilor în format fizic a unor clase;   
- 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 a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează:  

 La  Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede – clasa a VII-a A  – începând cu 
data de 18.10.2021; 

  La Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Alexandria – clasa a V-a A - începând cu data de 
18.10.2021; 

 La Liceul Tehnologic nr.1 Alexandria – clasa a XII-a C - începând cu data de 18.10.2021, 
clasa a XI-a A – începând cu data de 19.10.2021 și clasa a X-a A – începând cu data de 
19.10.2021; 

 La Școala Gimnazială Drăgănești-Vlașca – grupa mare, grupa mijlocie, grupa mică și 
grupa cu program prelungit  - începând cu data de 19.10.2021; 

 La Școala Gimnazială „I.Gh. Duca” Țigănești – clasa a II-a – începând cu data de 
18.10.2021; 

 La Școala Gimnazială Sârbeni – clasa a III-a și clasa  a V-a – începând cu data de 
18.10.2021; 

 La Colegiul Național „Unirea” Turnu Măgurele – clasa a IX-a E și a X-a C – începând cu 
data de 19.10.2021 și clasele a XI-a C și a XII-a A – începând cu data de 18.10.2021; 

 La Liceul Teoretic Olteni – clasa a IX-a B - începând cu data de 15.10.2021; 
 La Școala Gimnazială Moșteni – clasa a III-a și grupa mare  – începând cu data de 

18.10.2021; 
 La Școala Gimnazială Frăsinet – clasa a V-a - începând cu data de 19.10.2021; 



 

 La Școala Gimnazială nr. 3 Zimnicea – clasa a IV-a A - începând cu data de 18.10.2021; 
 La Școala Gimnazială Călinești – clasa a V-a – începând cu data de 16.10.2021;  
 La Colegiul Național „Anastasescu” Roșiorii de Vede – clasele a IX-a A -MI, a XI-a A-MI, 

a XII-a F-SN – începând cu data de 18.10.2021; 
 La Școala Postliceală Sanitară Alexandria – anul II B-AMG – începând cu data de 

17.10.2021 și anul I B-AMG – începând cu data de 18.10.2021; 
 La Liceul Teoretic Zimnicea – clasa a X-a B - începând cu data de 19.10.2021; 
 La Școala Gimnazială Tătărăștii de Jos – clasa a VIII-a B - începând cu data de 19.10.2021; 
 La Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân ” Turnu Măgurele – clasa a III-a B - începând cu 

data de 19.10.2021. 
 

Art. 2 Avizează solicitările unităților de învățământ de reluare a cursurilor în format fizic, 
după cum urmează: 

 La Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria – clasa a X-a F – se reiau 
cursurile în format fizic începând cu data de 18.10.2021; 

 La Școala Gimnazială Nenciulești/ Grădinița cu Program Normal nr. 1 Nenciulești – grupa 
mare - se reiau cursurile în format fizic începând cu data de 18.10.2021; 

 La Colegiul Național „Unirea ” Turnu Măgurele – clasele a IX-a E și a X-a C - se reiau 
cursurile în format fizic începând cu data de 19.10.2021; 

 La Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roșiorii de Vede – clasa I B - se reiau cursurile 
în format fizic începând cu data de 20.10.2021. 

 

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. 184/20.10.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 13 067 /20.10.2021 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, reluarea cursurilor în format fizic a unor clase și 
trecerea în sistem online a tuturor elevilor, conform art. 3, alin. 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 a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează:  

 La  Școala Gimnazială nr. 2 Videle – clasa a VIII-a B  – începând cu data de 19.10.2021; 
  La Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Alexandria – clasa a IV-a B - începând cu data de 

20.10.2021; 
 La Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Roșiorii de Vede – clasa a XII-a B - începând cu 

data de 11.10.2021, clasa a XII-a A – începând cu data de 19.10.2021 și clasa a X-a A – 
începând cu data de 04.10.2021 – clasa a IX-a A - începând cu data de 07.10.2021 ; 

  La Școala Gimnazială „ Ion Preotu” Troianul – clasa a IV-a și clasa a VII-a  - începând cu 
data de 19.10.2021; 

 La Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria – clasa a X-a A – începând cu 
data de 19.10.2021; 

 La Școala Gimnazială „Anghel Manolache ” Scrioaștea – clasa a VI-a B - începând cu data 
de 20.10.2021; 

 La Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” – clasa a VI-a B și clasa pregătitoare E - începând 
cu data de 20.10.2021,  clasa a V-a A și  clasa a V-a B - începând cu data de 17.10.2021, 
clasa a IV-a  și a VIII-a E - începând cu data de 14.10.2021; 

 La Școala Postliceală Sanitară Alexandria – anul III C-AMG – începând cu data de 
19.10.2021; 



 

 La Liceul Teoretic Zimnicea – clasa a IX-a științele naturii - începând cu data de 
20.10.2021; 

 La Școala Gimnazială Buzescu– clasa a V-a - începând cu data de 20.10.2021; 
 La Școala Gimnazială Sârbeni – clasa pregătitoare și grupa mare - începând cu data de 

20.10.2021; 
 La Liceul Teoretic „ Constantin Noica ” Alexandria – clasa a X-a A - începând cu data de 

20.10.2021. 
 
Art. 2 Avizează solicitările unităților de învățământ de reluare a cursurilor în format fizic, 
după cum urmează: 

 La Liceul Tehnologic „ Andrei Șaguna” Botoroaga – clasa pregătitoare – se reiau cursurile 
în format fizic începând cu data de 21.10.2021;  

 La Colegiul Național Pedagogic „ Mircea Scarlat” Alexandria - clasa a X-a B și clasa a X-a 
E - se reiau cursurile în format fizic începând cu data de 21.10.2021. 
 

Art. 3 Avizează solicitarea de trecere în sistem online a tuturor elevilor,  conform art.3, alin.2, 
după cum urmează: 

 La Școala  Gimnazială Merenii de Jos și Grădinița cu Program Normal nr. 2 – trecerea în 
sistem online a tuturor elevilor – începând cu data de 20.10.2021; 

 La Școala Gimnazială nr.7 Alexandria - trecerea în sistem online a tuturor elevilor – 
începând cu data de 21.10.2021; 

 La Școala Gimnazială Vârtoape - trecerea în sistem online a claselor gimnaziale – 
începând cu data de 20.10.2021. 
 

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. 185/21.10.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 13 155 /21.10.2021 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. 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 a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează:  

 La  Școala Gimnazială Bujoru – clasa a III-a – începând cu data de 20.10.2021; 
 La Școala Gimnazială „I. Gh. Duca” Țigănești – clasa a VIII-a - începând cu data de 

20.10.2021; 
 La Liceul Teoretic Olteni – clasa a XI-a - începând cu data de 20.10.2021; 
 La Școala Gimnazială „ Ștefan cel Mare” Alexandria – clasa a VI-a A și clasa a II-a D - 

începând cu data de 18.10.2021; 
 La Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Alexandria – anul II C-AMG – începând cu 

data de 21.10.2021. 
 
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. 186/26.10.2021 
Având în vedere: 
- Referatul nr. 13285/25.10.2021 privind încetarea detașării și numirea în funcții de îndrumare și 
control din Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, prin detașare în interesul învățământului, prin 
care sunt înaintate spre avizare propunerile inspectorului școlar general 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 2021-
2022; 
- prevederile art. 254 alin. 1 și art. 258 alin.7 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările 
și completările ulterioare; 
- prevederile art. 85 alin (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învățământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, anexă la O.M.E.C. nr. 5991/2020, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- consimțămintele cadrelor didactice pentru numirea prin detașare în interesul învățământului în funcția 
de inspector școlar; 
- avizul Ministerului Educației, transmis prin adresa nr. 1748/DGMRURS/22.10.2021 privind numirea 
în funcții de coordonare și control din Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, prin detașare în 
interesul învățământului, în anul școlar 2021-2022; 
- 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 Acordă aviz favorabil propunerilor de numire 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 2021-2022, după cum urmează: 

- Vasile Anca Irina - Inspector școlar pentru limba și literatura română, 1 normă; 
- Vișinică Daniela - Inspector școlar pentru matematică, 1 normă. 

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. 187/26.10.2021 

Având în vedere: 
 
- referatul nr. 13317/26.10.2021, 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 funcțiile vacante de director și director adjunct 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 la Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” 
Roșiorii de Vede și Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria; 
- prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 2541, 
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; 
- adresa Ministerului Educației nr. 1748/DGMRURS/22.10.2021 privind acordarea avizului de numire 
în interesul învățământului, pe posturile vacante aferente funcțiilor de inspector școlar; 
- consimțămintele cadrelor didactice pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în unitățile 
de învățământ preuniversitar. 
 
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: 

- Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede - Vișinică Daniela, director; 
- Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede - Bădăuță Camelia Corina, director adjunct; 
- Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria - Vasile Anca Irina, director; 
- Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria – Bățăuș Simona Gabriela, director adjunct. 
Art. 2 Acordă aviz favorabil propunerilor 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 funcțiile vacante 
de director și director adjunct din  unitățile de învățământ preuniversitar ale județului Teleorman, după 
cum urmează: 

- Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede - Bădăuță Camelia Corina, director; 
- Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede - Iordache Ana Maria Carmen, director 

adjunct; 
- Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria - Bățăuș Simona Gabriela, director; 



 

 
 
  

- Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria – Pavel Titus Octavian, director adjunct. 
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. 188/26.10.2021 

Având în vedere: 
 
- referatul nr. 13348/26.10.2021, întocmit de inspector școlar pentru managementul resurselor umane, 
prof. Alexandra Negrea, privind aprobarea actualizării/completării Procedurilor operaționale, 
compartiment Management resurse umane al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, pentru anul 
școlar 2021-2022, prin care se propune spre analiză în vederea aprobării propunerea de 
actualizare/completare a următoarelor proceduri operaționale:  

1. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind elaborarea STATELOR DE PERSONAL; 
2. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  privind ELABORAREA DECIZIILOR; 
3. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind aplicarea măsurilor  de prevenire și control al 

infecțiilor aplicabile pe durata stării de alertă la nivelul Inspectoratului Școlar Județean 
Teleorman; 

4. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind circuitul documentelor în cadrul consiliului de 
administraţie al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman; 

5. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  privind întocmirea și actualizarea fișelor de post; 
6. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind organizarea și desfășurare a concursurilor de 

ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat; 

7. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  privind certificarea conform cu originalul a documentelor; 
8. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind concediile de odihnă; 
9. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ pentru analizarea, corectarea și avizarea 

proiectului/planului de încadrare și a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate; 
- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură – învăţământ, în vigoare; 
- 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. 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1 Aprobă actualizarea/completarea următoarelor proceduri operaționale pentru compartimentul 
Management resurse umane al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, pentru anul școlar 2021-
2022:  

1. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind elaborarea STATELOR DE PERSONAL; 
2. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  privind ELABORAREA DECIZIILOR; 
3. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind aplicarea măsurilor  de prevenire și control al 

infecțiilor aplicabile pe durata stării de alertă la nivelul Inspectoratului Școlar Județean 
Teleorman; 

4. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind circuitul documentelor în cadrul consiliului de 
administraţie al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman; 

5. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  privind întocmirea și actualizarea fișelor de post; 



 

 
 
  

6. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind organizarea și desfășurare a concursurilor de 
ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat; 

7. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  privind certificarea conform cu originalul a documentelor; 
8. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind concediile de odihnă; 
9. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ pentru analizarea, corectarea și avizarea 

proiectului/planului de încadrare și a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate. 
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. 189/26.10.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 13.322/26.10.2021, întocmit de inspector școlar pentru dezvoltarea resursei 
umane, Pătrănescu Gheorghe, prin care se propune centrul de examen pentru susținerea probei 
scrise a examenului național de definitivare în învățământ; 
- Referatul nr. 13.323/26.10.2021, întocmit de inspector școlar pentru dezvoltarea resursei 
umane, Pătrănescu Gheorghe, prin care se propune constituirea Comisiei de examen județeană 
pentru organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ, pentru anul 
școlar 2021-2022; 
- prevederile art. 3, alin (2) și art. 20, alin (1) din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare 
a examenului național de definitivare în învățământ în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin 
O.M.E.C. nr. 5434/31.08.2020; 
- Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în 
anul școlar 2021-2022, aprobat prin O.M.E.C. nr. 5434/31.08.2020; 
- 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 
2022, să se susțină în centrul de examen organizat la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din 
Alexandria. 
Art. 2 Aprobă constituirea Comisiei de examen județeană pentru organizarea și desfășurarea 
examenului național de definitivare în învățământ, pentru anul școlar 2021-2022, după cum 
urmează:  
Președinte: Prof. Vilae Luminița Flori, inspector școlar general adjunct 
Vicepreședinte: Prof. Pătrănescu Gheorghe, inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane 
Secretar: Prof. Bățăuș Simona, director Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Alexandria 
Informatician/persoană responsabilă cu activitatea de comunicații  virtuale: 

- Vîrlan Miluță, consilier IT- informatizare I.Ș.J. Teleorman-persoană responsabilă cu 
activitatea de comunicații virtuale la nivelul I.Ș.J. Teleorman/persoană de contact; 

- Mitran Adrian, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Alexandria-persoană responsabilă cu 
activitatea de comunicații virtuale la nivelul centrului de examen/persoană de contact; 

Membri: 
- Prof. Ghenu Dorina, inspector școlar pentru educație timpurie 
- Prof. Dinu Angelica, inspector școlar pentru învățământul primar 
- Prof. Vișinică Daniela, inspector școlar pentru matematică 



 
- Prof. Vasile Anca-Irina, inspector școlar pentru limba și literatura română 
- Prof. Lăpădatu Angela-Gabriela, inspector școlar pentru limbi moderne 
- Prof. Mateescu Adrian, inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic 
- Prof. Ion Marilena, inspector școlar pentru învățământ special 
- Prof. Ștefan Florin, inspector școlar pentru istorie si socio-umane 
- Prof. Voicu Liviu, inspector școlar pentru educație fizică și sport. 

 
Art. 3 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. 190/26.10.2021 

 
Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 13334/26.10.2021, 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 Ciolan F. Mirela Adriana. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 13335/26.10.2021, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se solicită aprobarea completării în vederea eliberării unui act de 
studiu Certificat de competențe profesionale pe numele Ignat A. Grigore Valentin. În referat se 
menționează că documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 13336/26.10.2021, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Certificat de competențe profesionale pe numele Pană E. Daniela. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
-Referatul nr. 13337/26.10.2021, 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 Ciobanu C. Dorina Mihaela. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
-Referatul nr. 13338/26.10.2021, 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 Olteanu S. Daniela. În referat se menționează că documentele au 
fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
-Referatul nr. 13339/26.10.2021, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru  
Certificat de absolvire a liceului pe numele Tănase V. Gabriela-Virginia. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
Referatul nr. 13340/26.10.2021, 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 Ioancea Nicolae Octavian. 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, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
       
        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 Ciolan F. Mirela 
Adriana, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă completarea în vederea eliberării unui act de studiu Certificat de competențe 
profesionale pe numele Ignat A. Grigore Valentin, cu respectarea legislației în vigoare. 



 

 
 
  

Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Certificat de competențe profesionale pe numele Pană E. 
Daniela, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 4 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Ciobanu C. Dorina 
Mihaela, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 5 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Olteanu S. Daniela, 
cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 6 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Certificat de absolvire a liceului pe numele Tănase V. 
Gabriela-Virginia, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 7 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Ioancea Nicolae 
Octavian, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 8 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 
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