
 

  HOTĂRÂRE NR. 898/01.09.2017 

Având în vedere: 

- referatul nr. 9657/01.09.2017, întocmit de inspectori școlari Negrea Alexandra și Tătaru 
Daniela Ioana, compartimentul Managementul resurselor umane, prin care se înaintează 
consimțămintele cadrelor didactice în vederea analizării și avizării propunerilor inspectorului 
școlar general pentru numirea în funcții de director/director adjunct prin detașare în interesul 
învățământului, începând cu 01.09.2017, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 
31.08.2018; 
- prevederile art. 254 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile art. 83, alin. (2) din Metodologia de mobilitate a personalului didactic din 
învățământul preuniversitar aprobată prin OMENCS nr. 5739/2016; 
- consimțămintele cadrelor didactice pentru numirea prin detașare în interesul învățământului în 
funcții de director/director adjunct, 
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 în 
funcția de director, începând cu 01.09.2017, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu 
de 31.08.2018, după cum urmează: 
 
1. Șuță Daniela Constanța - director, Școala Gimnazială Frăsinet; 
2. Bodan Mihai - director, Școala Gimnazială nr. 1 Cosmești; 
3. Tanea Iancu - director, Școala Gimnazială Sfințești; 
4. Ologeanu Ionela Florentina - director, Liceul Teoretic Olteni; 
5. Icleanu Viorel Ionel - director, Școala Gimnazială Necșești. 
 

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. 899/01.09.2017 

Având în vedere: 

- Raportul anual de activitate al CCD Teleorman pentru anul școlar 2016-2017 nr. 
2997/30.08.2017; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 5554/2011 din 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 Raportul anual de activitate al CCD Teleorman pentru anul școlar 2016-2017 nr. 
2997/30.08.2017 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. Valeria GHERGHE 

 

 



 

HOTĂRÂRE NR. 900/04.09.2017 

Având în vedere: 

- referatul nr. 9872/04.09.2017, întocmit de inspectori școlari Negrea Alexandra și Tătaru 
Daniela Ioana, compartimentul Managementul resurselor umane, prin care se înaintează 
consimțământul doamnei profesor Ilie Florentina în vederea analizării și avizării propunerii 
inspectorului școlar general pentru numirea în funcția de director prin detașare în interesul 
învățământului, începând cu 04.09.2017, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 
31.08.2018; 
- prevederile art. 254 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile art. 83, alin. (2) din Metodologia de mobilitate a personalului didactic din 
învățământul preuniversitar aprobată prin OMENCS nr. 5739/2016; 
- consimțământul cadrului didactic pentru numirea prin detașare în interesul învățământului în 
funcția de director, 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Acordă aviz favorabil propunerii de numire prin detașare în interesul învățământului în 
funcția de director, începând cu 04.09.2017, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu 
de 31.08.2018, doamnei Ilie Florentina la Școala Gimnazială Uda Clocociov. 
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. 901/04.09.2017 

Având în vedere: 

- Graficul și tematica Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman 
nr. 9871/04.09.2017 pentru anul școlar 2017-2018; 
- 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 Graficul și tematica Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar 
Județean Teleorman pentru anul școlar 2017-2018. 
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. Valeria GHERGHE 

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 902/04.09.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 9950/04.09.2017, întocmit de inspector școlar, prof. Șuică Maria Elena, prin care 
se solicită aprobarea cererii Școlii Gimnaziale Talpa pentru funcționarea claselor a V-a și a VII-a 
în regim normal, nu simultan, în anul școlar 2017-2018; 
- prevederile art. 63, alin. (3) din Legea 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 funcționarea claselor a V-a și a VII-a în regim normal, nu simultan, în anul școlar 
2017-2018 la Școala Gimnazială Talpa. 
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. 903/04.09.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 9949/04.009.2017, întocmit de inspector școlar Șuică Maria Elena, prin care se 
propune spre analiză și aprobare solicitarea Școlii Gimnaziale Năsturelu cu privire la scindarea 
clasei a II-a în anul școlar 2017-2018; 
- prevederile art. 63 alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 14 alin. (2) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de 
învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinu ministrului educației naționale și cercetării 
științifice nr. 5079/2016. 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă solicitarea Școlii Gimnaziale Năsturelu cu privire la scindarea clasei a II-a în anul 
școlar 2017-2018. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 904/04.09.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 9935/04.09.2017, întocmit de inspector școlar Șuică Maria Elena, prin care se 
propune spre analiză și aprobare solicitarea Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Alexandria 
pentru suplimentarea cu 1(un) loc la clasa a III-a, de la 91 la 92; 
- Referatul nr. 9951/04.09.2017, întocmit de inspector școlar Șuică Maria Elena, prin care se 
propune spre analiză și aprobare solicitarea Colegiului Național „Mircea Scarlat” Alexandria 
pentru suplimentarea cu 1(un) loc la clasa a XII-a, profil uman, de la 30 la 31; 
- prevederile art. 63 alin. (3) din Legea 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 solicitarea Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Alexandria pentru suplimentarea 
cu 1(un) loc la clasa a III-a, de la 91 la 92, în anul școlar 2017-2018. 
Art. 2 Aprobă solicitarea Colegiului Național „Mircea Scarlat” Alexandria pentru suplimentarea 
cu 1(un) loc la clasa a XII-a, profil uman, de la 30 la 31, în anul școlar 2017-2018. 
Art. 3 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 905/11.09.2017 

Având în vedere: 

- Planul managerial al CCD Teleorman pentru anul școlar 2017-2018, înregistrat cu nr. 
3139/01.09.2017, întocmit de doamna Sotirescu Eliza Marinela, director CCD; 
- Oferta de formare a CCD Teleorman pentru anul școlar 2017-2018, înregistrată cu nr. 
3138/01.09.2017; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Regulmentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic, aprobat prin 
Ordinul nr. 5554/07.10.2011; 
- adresa DGMP a Ministerului Educației Naționale nr. 1852/08.08.2017. 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă Planul managerial al CCD Teleorman pentru anul școlar 2017-2018, înregistrat cu 
nr. 3139/01.09.2017. 
Art. 2 Aprobă oferta de formare a CCD Teleorman pentru anul școlar 2017-201, înregistrată cu 
nr. 3138/01.09.2017. 
Art. 3 Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și conducerea 
CCD Teleorman, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 906/11.09.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 10469/11.09.2017, întocmit de inspectorii școlari Șuică Maria Elena și Damian 
Violeta, privind suplimentarea planului de școlarizare la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 
Videle, anul școlar 2017-2018, prin care se propune spre analiză și aprobare suplimentarea cu o 
grupă mică în program prelungit; 
- prevederile art. 63 alin. (3) din Legea 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 solicitarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 1 Videle pentru suplimentarea cu 
cu o grupă mică în program prelungit, în anul școlar 2017-2018. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 907/11.09.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 10476/11.09.2017, întocmit de inspectorii școlari Șuică Maria Elena și Damian 
Violeta, privind suplimentarea planului de școlarizare la Grădinița cu Program Normal nr. 1 
Călugăru, anul școlar 2017-2018, prin care se propune spre analiză și aprobare suplimentarea cu 
1 (un) loc la grupa mijlocie și 1 (un) loc la grupa mare; 
- prevederile art. 63 alin. (3) din Legea 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 solicitarea Grădiniței cu Program Normal nr. 1 Călugăru pentru suplimentarea cu 
1 (un) loc la grupa mijlocie și 1 (un) loc la grupa mare, în anul școlar 2017-2018. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 908/11.09.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 10013/04.09.2017, întocmit de doamna inspector școlar Costache Florentina Flori, 
prin care se înaintează spre analiză și aprobare Lista C.D.L.-urilor pentru anul școlar 2017-2018; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul M.E.N. nr. 3914/18.05.2017 referitor la aprobarea Reperelor metodologice privind 
elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală în învățământul profesional și tehnic; 
- avizarea C.D.L. propuse pentru anul școlar 2017-2018 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 01.09.2017. 
 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 2017-2018, 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. 909/11.09.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 10470/11.09.2017, întocmit de inspectorii școlari Șuică Maria Elena și Costache 
Florentina Flori, privind suplimentarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018, cu 
o clasă a X-a seral, profil Resurse naturale și protecția mediului, domeniul Protecția mediului, 
calificarea profesională Tehnician ecolog și protecția calității mediului, la Liceul Tehnologic 
„Emil Racovițăˮ Roșiorii de Vede; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 1 din O.M.E.C.T.S. nr. 3753/09.02.2011 privind aprobarea unor măsuri 
tranzitorii în sistemul național de învățământ; 
- Metodologia privind continuarea studiilor după finalizarea învățământului obligatoriu, aprobată 
prin O.M.E.C. nr. 5021/23.09.2005; 
- precizările M.E.N. nr. 62097/03.11.2014 referitoare la continuarea studiilor în anul școlar 2014-
2015. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Respinge solicitarea Liceul Tehnologic „Emil Racovițăˮ Roșiorii de Vede pentru 
suplimentarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018, cu o clasă a X-a seral, profil 
Resurse naturale și protecția mediului, domeniul Protecția mediului, calificarea profesională 
Tehnician ecolog și protecția calității mediului. 
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. 910/11.09.2017 

Având în vedere: 

- Adresa Palatului Copiilor Alexandria nr. 10060/04.09.2017, prin care se solicită desemnarea 
unui reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al 
Palatului Copiilor Alexandria; 
- Adresa Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman nr. 
9913/04.09.2017, prin care se solicită desemnarea unui reprezentant al Inspectoratului Școlar 
Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Teleorman ; 
- propunerile doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, privind desemnarea 
reprezentanților în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Alexandria și al Centrului 
Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.C.S. nr. 4624/2015 privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul 
unităților care oferă activitate extrașcolară; 
- adresa DGMP a Ministerului Educației Naționale nr. 1852/08.08.2017. 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă desemnarea doamnei Stancu Estera Ligia în Consiliul de Administrație al 
Palatului Copiilor Alexandria în anul școlar 2017-2018. 
Art. 2 Aprobă desemnarea doamnei Ion Marilena Gabriela în Consiliul de Administrație al 
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman în anul școlar 2017-2018. 
Art. 3 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea celor două instituții, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 911/11.09.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 10475/01.09.2017, întocmit de doamna inspector școlar Șuică Elena, prin care se 
propune spre aprobare eliberarea unui duplicat diplomă de bacalaureat pe numele Bănuță H. 
Mihai. În referat se menționează că documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu 
legislația în vigoare. 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor 
de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar; 
        
        În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă eliberarea unui duplicat diplomă de bacalaureat pe numele Bănuță H. Mihai, cu 
respectarea legislației în vigoare. 
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. 920/25.09.2017 

Având în vedere: 

- Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman nr. 10911/25.09.2017 pentru  
anul școlar 2017-2018; 
- 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 Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman nr. 
10911/25.09.2017 pentru anul școlar 2017-2018. 
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. 921/25.09.2017 

Având în vedere: 

- Procedura operațională privind selecția cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de 
metodiști ai IȘJ Teleorman nr. 10925/25.09.2017; 
- 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 MEN nr. 39014/21.09.2017, privind selecția profesorilor-metodiști la nivelul 
inspectoratului școlar județean pentru anul școlar 2017-2018; 
 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă Procedura operațională privind selecția cadrelor didactice în vederea constituirii 
corpului de metodiști ai IȘJ Teleorman nr. 10925/25.09.2017 și propunerea ca numărul 
metodiștilor să reprezinte 5% din totalul cadrelor didactice de la fiecare disciplină. Pentru 
activităţi extraşcolare, proiecte educaționale, consiliere și orientare/consiliere și dezvoltare 
personală se aprobă alocarea a câte 5 locuri. 
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. 922/25.09.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 10945/25.09.2017, întocmit de inspectorii școlari Șuică Maria Elena și Cepan 
Alina, privind suplimentarea planului de școlarizare cu 2 locuri, de la 24-26, la grupa mică la 
Grădinița cu PN  Piatra, structura a Liceului Teoretic Piatra, în anul școlar 2017-2018; 
- Referatul nr. 10941/25.09.2017, întocmit de inspectorii școlari Șuică Maria Elena și Cepan 
Alina, privind suplimentarea planului de școlarizare cu 5 locuri, de la 20-25, la grupa mijlocie și 
cu 2 locuri, de la 20 la 22, la grupa mare de la Grădinița nr. 1 Năsturelu, structura Școlii 
Gimnaziale Năsturelu, în anul școlar 2017-2018. 
- Referatul nr. 10942/25.09.2017, întocmit de inspectorii școlari Șuică Maria Elena și Cepan 
Alina, privind suplimentarea planului de școlarizare cu 5 locuri la grupa mare la Grădinița cu PP 
Poroschia, structura Școlii Gimnaziale Poroschia, în anul școlar 2017-2018; 
- prevederile art. 63 alin. (3) din Legea 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 suplimentarea planului de școlarizare cu 2 locuri, de la 24-26, la grupa mică la 
Grădinița cu PN  Piatra, structura a Liceului Teoretic Piatra, în anul școlar 2017-2018. 
Art. 2 Aprobă suplimentarea planului de școlarizare cu 5 locuri, de la 20-25, la grupa mijlocie și 
cu 2 locuri, de la 20 la 22, la grupa mare de la Grădinița nr. 1 Năsturelu, structura Școlii 
Gimnaziale Năsturelu, în anul școlar 2017-2018. 
Art. 3 Aprobă suplimentarea planului de școlarizare cu 5 locuri la grupa mare la Grădinița cu PP 
Poroschia, structura Școlii Gimnaziale Poroschia, în anul școlar 2017-2018. 
Art. 4 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. 923/25.09.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 10915/25.09.2017, întocmit de inspectorii școlari Șuică Maria Elena și Cepan 
Alina, privind suplimentarea cu 1 loc, peste efectivul maxim de 30 de locuri, la clasa a IX-a 
matematică-informatică bilingv, la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuzaˮ Alexandria, în anul 
școlar 2017-2018; 
- prevederile art. 63 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile art. 150, alin. 2, ale art. 152, lit. a) și ale art. 155, alin (4), litera b) din 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016. 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă suplimentarea cu 1 loc, peste efectivul maxim de 30 de locuri, la clasa a IX-a 
matematică-informatică bilingv, la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuzaˮ Alexandria, în anul 
școlar 2017-2018. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 

 

HOTĂRÂRE NR. 924/25.09.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 10946/25.09.2017, întocmit de inspectorii școlari Davidescu Tatiana și Cepan 
Alina, privind amânarea susținerii examenului pentru gradul al II-lea pentru doamna profesor de 
limba engleză, Tudorete Mihaela, de la Liceul Tehnologic Măgura; 
- Referatul nr. 10947/25.09.2017, întocmit de inspectorii școlari Davidescu Tatiana și Cepan 
Alina, privind amânarea susținerii examenului pentru gradul I pentru doamna profesor de limba 
și literatura română, Filip S. Dorina, de la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria; 
- Referatul nr. 10948/25.09.2017, întocmit de inspectorii școlari Davidescu Tatiana și Cepan 
Alina, privind amânarea susținerii examenului pentru gradul I pentru domnul profesor de limba 
și literatura română, Pîrvulescu Ștefan, de la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria; 
- prevederile art. 63 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile OMECTS nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă 
a personalului din învățământul preuniversitar. 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă amânarea susținerii examenului pentru gradul al II-lea pentru doamna profesor de 
limba engleză, Tudorete Mihaela, de la Liceul Tehnologic Măgura. 
Art. 2 Aprobă amânarea susținerii examenului pentru gradul I pentru doamna profesor de limba 
și literatura română, Filip S. Dorina, de la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria. 
Art. 3 Aprobă amânarea susținerii examenului pentru gradul I pentru domnul profesor de limba 
și literatura română, Pîrvulescu Ștefan, de la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria. 
Art. 4 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. 925/25.09.2017 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 10938/25.09.2017, întocmit de inspectori școlar proiecte educaționale, prof. 
Cepan Alina, prin care se propune spre aprobare funcționarea programului „Școală după școalăˮ 
în anul școlar 2017-2018 la Școala Gimnazială nr. 5 Alexandria; 
- Referatul nr. 10939/25.09.2017, întocmit de inspectori școlar proiecte educaționale, prof. 
Cepan Alina, prin care se propune spre aprobare funcționarea programului „Școală după școalăˮ 
în anul școlar 2017-2018 la Școala Gimnazială „Mihai Viteazulˮ Alexandria; 
- Referatul nr. 10940/25.09.2017, întocmit de inspectori școlar proiecte educaționale, prof. 
Cepan Alina, prin care se propune spre aprobare funcționarea programului „Școală după școalăˮ 
în anul școlar 2017-2018 la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mareˮ Alexandria; 
- prevederile art. 63 din Legea 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. 
       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 2017-2018 la 
Școala Gimnazială nr. 5 Alexandria. 
Art. 2 Aprobă funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul școlar 2017-2018 la 
Școala Gimnazială „Mihai Viteazulˮ Alexandria. 
Art. 3 Aprobă funcționarea programului „Școală după școalăˮ în anul școlar 2017-2018 la 
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mareˮ Alexandria. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 
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