
 

 

 
HOTĂRÂRE NR. 129/02.09.2021 

Având în vedere: 
- Referatul nr. 10445/01.09.2021 prin care se prezintă spre aprobare Raportul anual de activitate 
al CCD Teleorman pentru anul școlar 2020-2021; 
- Raportul anual de activitate al CCD Teleorman pentru anul școlar 2020-2021 nr. 
2221/30.08.2021; 
- 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 Aprobă Raportul anual de activitate al CCD Teleorman pentru anul școlar 2020-2021 nr. 
2221/30.08.2021în 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. 130/02.09.2021 

Având în vedere: 
- referatul nr. 8124/02.09.2021, întocmit de contabil șef, ec. Anghel Angela, privind 
suplimentarea bugetului la Clubul Sportiv Școlar Alexandria, prin care propune Consiliului de 
Administrație spre analiză și aprobare suplimentarea bugetului cu suma de 90 000 lei; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
 
- planul de școlarizare aprobat pentru anul școlar 2021-2022; 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă suplimentarea bugetului cu suma de 90 000 lei la Clubul Sportiv Școlar 
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. Florin ORIȚĂ 



 

HOTĂRÂRE NR. 131/02.09.2021 

Având în vedere: 
- referatul nr. 10659/02.09.2021, întocmit de inspector școlar, Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind suplimentarea numărului de clase/locuri la învățământul primar, 
gimnazial și liceal, pentru anul școlar 2021-2022, prin care se propune spre analiză și aprobare 
suplimentarea numărului de clase/locuri la învățământul primar, gimnazial și liceal 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 suplimentarea pentru anul școlar 2021-2022, după cum urmează: 
- Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Alexandria - suplimentarea planului de 

școlarizare cu 1 loc la clasa pregătitoare, cu 1 loc la clasa I, cu 1 loc la clasa a IV-a, cu 3 
locuri la clasa a V-a și cu 1 loc la clasa a VII-a; 

- Liceul Teoretic Videle - suplimentarea planului de școlarizare cu 1 loc la clasa a X-a și 
clasa a XI-a, profil uman, specializarea Științe sociale și cu 1 loc la clasa a XI-a, profil 
uman, specializarea filologie; 

- Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alexandria - suplimentarea planului de 
școlarizare cu 4 locuri la clasa pregătitoare (de la 66 la 70 pentru 3 clase) și suplimentarea 
cu 1 clasă a V-a (de la 2 clase la 3 clase pentru 67 elevi); 

- Școala Postliceală Sanitară Alexandria - suplimentarea planului de școlarizare cu 10 
locuri (de la 140 la 150 elevi) la anul I domeniul Sănătate și asistență pedagogică, 
specializarea/calificarea Asistent medical generalist; 

- Școala Gimnazială Talpa – modificarea planului de școlarizare și constituirea 
formațiunilor de studio din regim simultan în regim normal pentru clasa pregătitoare cu 
12 elevi și clasa I cu 16 elevi. 



 

Art. 2 Nu aprobă suplimentarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, cu 2 locuri 
la clasa a VI-a (de la 126 la 128 pentru 4 clase) la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din 
Alexandria. 
Art. 3 Aprobă funcționarea sub efectivele minime la clasă – 14 elevi - la clasa a XII-a filiera 
tehnologică, profil Resurse naturale și protecția mediului, specializarea Tehnician, ecolog și 
protecția mediului la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria. 
Art. 4 Nu aprobă funcționarea sub efectivele minime la clasă de 15 elevi la clasa a XI-a (2 clase 
cu 40 de elevi, profil real, specializarea matematică-informatică) de la Colegiul Național 
„Unirea” Turnu Măgurele. 
Art. 6 Nu aprobă funcționarea peste numărul maxim prevăzut de art. 63 alin. 1 din LEN nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare la Școala Gimnazială nr. 7 Alexandria, la clasa 
pregătitoare având un număr de 55 de cereri (2 clase), iar în planul de școlarizare pentru anul 
școlar 2021-2022 au aprobate 50 de locuri (2 clase). 
Art. 7 Nu aprobă modificarea planului de școlarizare la Școala Gimnazială Frăsinet la clasa a V-
a cu 10 elevi și clasa a VII-a cu 17 elevi, constituirea formațiunilor de studiu din regim simultan 
în regim normal. 
Art. 8 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. 132/02.09.2021 

 
Având în vedere: 
- propunerea doamnei inspector școlar pentru managementul resursei umane, prof. Negrea Alexandra, 
ca organizarea centrului de concurs de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante la Școala 
Gimnazială „Mihai Eminescu” Alexandria; 
- prevederile Legii 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 Ordinului M.E.C.Ș. nr. 3400/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului-
cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin Ordinul M.E.C.T.Ș. nr. 
5530/05.10.2011; 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă ca organizarea centrului de concurs de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante 
să fie la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alexandria. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 

prof. Florin ORIȚĂ 



 

HOTĂRÂRE NR. 133/10.09.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 11015/10.09.2021 prin care se propune Consiliului de Administrație spre avizare 
solicitările privind aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de 
învățământ;  
- Adresa Școliii Gimnaziale Beuca nr. 1122/10.09.2021; 
- Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 5.196/1.756/2021 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 privind schimbarea scenariului de funcționare a unităților de 
învățământ, după cum urmează: 

 
- Școala Gimnazială Beuca  trece la scenariul 2 de la scenariul 1. 

 
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. 134/10.09.2021 
Având în vedere: 
- referatul nr. 11001/09.09.2021, întocmit de inspector școlar general adjunct, prof. Luminița Flori 
Vilae, Compartimentul Managementul instituțional, privind numirea prin detașare în interesul 
învățământului, în funcțiile vacante de director din unitățile de învățământ preuniversitar, în anul 
școlar 2021-2022, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 31.08.2022, prin care se 
propune spre analiză și avizare lista cu propunerile de cadre didactice în vederea numirii; 
- cererea domnului Iorga Adrian Octavian, înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman cu 
nr. 10526/01.09.2021, prin care se solicită retragerea consimțământului dat pentru funcția de director 
la Școala Gimnazială Moșteni;  
- propunerile domnului inspector școlar general, prof. Florin Oriță, de numire prin detașare în interesul 
învățământului în funcțiile de director/director adjunct, în anul școlar 2021-2022, până la organizarea 
concursului, dar nu mai târziu de 31.08.2022; 
- 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/director adjunct, 
 
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 la Școala Gimnazială Moșteni a domnului 
Iorga Adrian. 
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, 
începând cu data de 10.09.2021 până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 31.08.2022, după 
cum urmează: 

Nr. 
 crt. 

Unitatea de învățământ Funcția vacantă Propunere 

1.  
Școala Gimnazială Moșteni 

Director Țăndărică Cristina 
Florentina 

2.  Clubul Sportiv Școlar Alexandria Director adjunct Babadac Ionuț 

3.  Școala Gimnazială Siliștea Director Stroie Mugurel Cătălin 

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

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 

prof. Florin ORIȚĂ 



 

HOTĂRÂRE NR. 135/10.09.2021 

Având în vedere: 
- referatul nr. 11017/10.09.2021, întocmit de inspector școlar, Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind transferul drepturilor și obligațiilor unităților de învățământ care 
se reorganizează, începând cu anul școlar 2021-2022; 
- prevederile art. 61, alin. 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului M.E. nr. 4012/22.06.2021, privind reorganizarea rețelei școlare din orașul 
Zimnicea, județul Teleorman, începând cu anul școlar 2021-2022, în ceea ce privește unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială „Miron Radu Paraschivescu” Zimnicea, 
Școala Gimnazială nr. 2 Zimnicea, Școala Gimnazială 3 Zimnicea; 
- prevederile Ordinului M.E. nr. 4027/24.06.2021, privind reorganizarea rețelei școlare din 
municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman, începând cu anul școlar 2021-2022, în ceea ce 
privește unitățile de învățământ preuniversitar de stat Grădinița cu program prelungit nr. 1 Turnu 
Măgurele și Grădinița cu program prelungit nr. 5 Turnu Măgurele; 
- prevederile art. 232-235 din Codul civil; 
- 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 divizarea din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat acredită Școala 
Gimnazială nr. 2 Zimnicea a structurii arondate Grădinița cu program normal nr. 3 Zimnicea și 
preluarea acesteia de către Școala Gimnazială nr. 3 Zimnicea, devenind structură a acesteia. 
Art. 2 Aprobă ca unitatea de învățământ preuniversitar de stat acredită Școala Gimnazială 
„Miron Radu Paraschivescu” Zimnicea, cu structurile arondate Grădinița cu program normal nr. 
1 Zimnicea și Grădinița cu program prelungit nr. 5 Zimnicea, să preia, ca unitate absorbantă, 
Școala Gimnazială nr. 2 Zimnicea, cu structura arondată Grădinița cu program normal nr. 4 
Zimnicea, acestea devenind structuri fără personalitate juridică. 
Art. 3 Aprobă ca unitatea de învățământ preuniversitar de stat acredită Grădinița cu program 
prelungit nr. 1 Turnu Măgurele să funcționeze ca unitate de învățământ cu personalitate juridică, 
cu structurile arondate Grădinița cu program normal nr. 6 Turnu Măgurele, Grădinița cu program 
prelungit nr. 5 Turnu Măgurele și Grădinița cu program normal nr. 4 Turnu Măgurele. 



 

Art. 4 Aprobă, după cum urmează: 
(1) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică să preia toate drepturile 
și obligațiile unității de învățământ absorbite/divizate, inclusiv autorizarea de funcționare 
provizorie/acreditarea pentru nivelurile de învățământ. 
 
(2) Patrimoniul unității de învățământ preuniversitar de stat – absorbite/divizare, cu excepția 
terenurilor și a clădirilor aflate în domeniul public local și administrate de către consiliul local, să 
fie preluat de unitatea de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, pe bază de 
protocol de predare – primire, însoțit de inventarele aferente. 
 
(3) În aceleași condiții se transferă: arhiva unității de învățământ absorbite/divizare, documentele 
școlare, precum și toate documentele oficiale încheiate până la 31 august 2021. 
 
(4) Sigiliul unității de învățământ absorbită prin operațiunea divizării prin absorbție, respectiv 
fuziunii prin absorbție, se predă pe bază de proces-verbal la inspectoratul școlar, compartimentul 
rețea școlară/plan școlarizare, nu mai târziu de 15 septembrie 2021. 

Art. 5 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Florin ORIȚĂ 



 

HOTĂRÂRE NR. 136/10.09.2021 

Având în vedere: 
- referatul nr. 11016/10.09.2021, întocmit de inspector școlar, Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind suplimentarea numărului de clase/locuri la învățământul 
preșcolar, primar, gimnazial și liceal, pentru anul școlar 2021-2022, prin care se propune spre 
analiză și aprobare suplimentarea numărului de clase/locuri la învățământul primar, gimnazial și 
liceal pentru anul școlar 2021-2022, în mod excepțional și în interesul educațional al elevilor; 
- adresa nr. 1849/10.09.2021 a Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Alexandria, înregistrată cu 
nr. 11022/10.09.2021 la IȘJ Teleorman prin care solicită suplimentarea planului de școlarizare cu 
o clasă a V-a; 
- 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 suplimentarea pentru anul școlar 2021-2022, după cum urmează: 
- Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Alexandria - suplimentarea planului de 

școlarizare cu 1 loc la clasa pregătitoare (de la 114 la 115 pentru 5 clase), cu 1 loc la clasa 
I (de la 108 la 109 pentru 4 clase), cu 3 locuri la clasa a V-a (de la 128 la 131 pentru 5 
clase) și cu 1 loc la clasa a VI-a; 

- Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alexandria - suplimentarea planului de 
școlarizare cu 3 locuri la clasa pregătitoare (de la 70 la 73 pentru 3 clase); 

- Liceul Teoretic Videle - suplimentarea planului de școlarizare cu 1 loc la clasa a X-a (de 
la 30 la 31 de elevi), profil uman, specializarea filologie; 

- Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria - suplimentarea planului de 
școlarizare cu 1 loc la clasa a X-a (de la 84 la 85 de elevi), profil real, specializarea 
matematică-informatică, cu 3 locuri la clasa a XI-a (de la 90 la 93 de elevi) și 3 locuri la 
clasa a XII-a (de la 93 la 96 de elevi), profil uman, specializarea filologie; 

- Liceul Tehnologic Drăgănești-Vlașca – suplimentarea cu 4 locuri la clasa a IX-a 
frecvență redusă, specializarea matematică-informatică (de la 28 la 32 de elevi); 



 

- Colegiul Național „Anastasescu” Roșiorii de Vede - suplimentarea planului de școlarizare 
cu 2 locuri la clasa a X-a (de la 60 la 62 de elevi), profil uman, specializarea filologie. 

Art. 2 Aprobă modificare planului de școlarizare la Școala Gimnazială Frăsinet la clasa a V-a cu 
10 elevi și clasa a VII-a cu 17 elevi, constituirea formațiunilor de studiu din regim simultan în 
regim normal. 
Art. 3 Aprobă modificarea planului de școlarizare la Școala Gimnazială „Miron Radu 
Paraschivescu” Zimnicea prin suplimentarea cu o grupă mică program prelungit la Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 5 Zimnicea ( de la 1 grupă cu 30 de preșcolari la 2 grupe cu 41 preșcolari). 
Art. 4 Nu aprobă modificarea planului de școlarizare la Școala Gimnazială „Miron Radu 
Paraschivescu” Zimnicea prin suplimentarea cu 1 clasă a V-a. 
Art. 5 Aprobă modificarea planului de școlarizare la Liceul Teoretic „Marin Preda” Turnu 
Măgurele prin diminuarea cu 1 clasă pregătitoare (de la 2 clase la 1 clasă pentru 25 de elevi). 
Art. 6 Aprobă suplimentarea planului de școlarizare cu o clasă a V-a la Școala Gimnazială 
„Mihai Viteazul” Alexandria. 
Art. 7 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. 137/10.09.2021 

Având în vedere: 

- Adresa nr. 2135/01.09.2021 a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Teleorman, înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman cu nr. 10704/03.09.2021, 
prin care se solicită desemnarea unui reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman 
pentru a face parte din Consiliul de administrație al C.J.R.A.E. Teleorman în anul școlar 2021-
2022; 
- propunerea doamnului inspector școlar general, prof. Florin Oriță, privind desemnarea 
reprezentantului ISJ în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Teleorman; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 12, alin. 3 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor 
județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin 
O.M.E.C.T.S. nr. 5555/07.10.2011; 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă desemnarea doamnei Ion Marilena Gabriela în Consiliul de Administrație al 
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman în anul școlar 2021-2022. 
Art. 2 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. Florin ORIȚĂ 

 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 138/10.09.2021 
 

Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 10009/10.09.2021, întocmit de inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, prof. 
Ologeanu Nicolae, privind amânarea depunerii lucrării metodico-științifice și a inspecției curente 2 
pentru obținerea gradului I, a doamnei Mariș (Anghel) I. Iuliana, profesor învățământ preșcolar la 
Grădinița cu P.N. nr. 2 Văcărești, structură arondată Școlii Gimnaziale Drăgănești de Vede, prin care 
se propune spre aprobare amânarea cu 1 an a depunerii lucrării metodico-științifice și a inspecției 
curente 2 pentru obținerea gradului I; 
- Referatul nr. 11010/10.09.2021, întocmit de inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, prof. 
Ologeanu Nicolae, privind amânarea cu 1 an a susținerii probei scrise a examenului pentru susținerea 
gradului al II-lea și refacerea inspecției speciale, a doamnei Vasilică L.D. Livia Valentina, profesor 
psihopedagogie specială  la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, prin care se propune spre 
aprobare amânarea cu 1 an a susținerii probei scrise a examenului și refacerea inspecției speciale 
pentru obținerea gradului al II-lea, pentru anul școlar 2021-2022;  
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar 
aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
        
      În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

Consiliul de Administrație, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă amânarea cu 1 an a depunerii lucrării metodico-științifice și a inspecției curente 2 
pentru obținerea gradului I, a doamnei Mariș (Anghel) I. Iuliana, profesor învățământ preșcolar la 
Grădinița cu P.N. nr. 2 Văcărești, structură arondată Școlii Gimnaziale Drăgănești de Vede.  
Art. 2 Aprobă amânarea cu 1 an a susținerii probei scrise a examenului pentru susținerea gradului al 
II-lea și refacerea inspecției speciale, a doamnei Vasilică L.D. Livia Valentina, profesor 
psihopedagogie specială  la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria. 
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. 139/14.09.2021 
Având în vedere: 
- referatul nr. 11161/14.09.2021, întocmit de inspectori școlari pentru management instituțional, prof. Marilena 
Ion și prof. Cristinela Dobrică, privind avizarea componenței Comisiei de organizare a concursului pentru 
ocuparea funcției de director/director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Teleorman, a 
Comisiei de evaluare a documentelor de înscriere și a Listei funcțiilor de director și director adjunct vacante la 
unitățile de învățământ preuniversitar pentru care se organizează concurs, prin care se propune Consiliului de 
Administrație spre analiză și avizare componența Comisiei de organizare a concursului pentru ocuparea funcției 
de director/director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Teleorman, a Comisiei de evaluare a 
documentelor de înscriere și a Listei funcțiilor de director și director adjunct vacante la unitățile de învățământ 
preuniversitar pentru care se organizează concurs, înregistrată cu nr. 11162/14.09.2021; 
- prevederile art. 257, 258 și art. 259 alin (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile 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;  
- Nota Ministerului Educației nr. 32881/13.09.2021 privind aprobarea în sesiunea 2021 a organizării concursului 
pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere; 
- prevederile O.M.E.C. nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 
- prevederile O.M.E.C.Ș. nr. 3400/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare 
și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin O.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 Avizează componența Comisiei de organizare a concursului pentru ocuparea funcției de director/director 
adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Teleorman, după cum urmează: 

- Președinte – prof. Florin Oriță, inspector școlar general 
- Membri – prof. Marilena Gabriela Ion, inspector școlar management instituțional 

                 prof. Alexandra Negrea, inspector școlar managementul resurselor umane 
                 prof. Florența Ionescu, inspector școlar managementul resurselor umane 
                 prof. Alina Dumitrița Alexe, inspector școlar fizică, chimie, biologie 

- Secretari -informaticieni – Miluță Vîrlan, consilier I-A (S), I.Ș.J. Teleorman 
                                            Florea Dumitru, informatician, Liceul Tehnologic „Virgil    
                                            Madgearu” Roșiorii de Vede 

Art. 2 Avizează componența Comisiei de evaluare a documentelor de înscriere alcătuită din membri care vor 
acces la platforma informatică dedicată în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, 
după cum urmează: 

prof. Florența Ionescu, inspector școlar managementul resurselor umane 
prof. Alina Dumitrița Alexe, inspector școlar fizică, chimie, biologie 

Art. 3 Avizează Lista funcțiilor de director și director adjunct vacante la unitățile de învățământ preuniversitar 
pentru care se organizează concurs, înregistrată cu nr. 11162/14.09.2021. 
Art. 4 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și conducerile 
unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 

prof. Florin ORIȚĂ 



 

 
 
  

 HOTĂRÂRE NR. 140/14.09.2021 
Având în vedere: 
- referatul nr. 11171/14.09.2021, întocmit de inspector școlar pentru management resurselor umane, prof. 
Alexandra Negrea, privind avizarea componenței Comisiei județene paritare Inspectorat Școlar-Sindicate, prin 
care se propune Consiliului de Administrație spre analiză în vederea avizării componența Comisiei județene 
paritare Inspectorat Școlar-Sindicate; 
- propunerile nominalizate de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman și Sindicatele Reprezentative pe ramură 
– învățământ din județul Teleorman; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.C.Ș. nr. 3400/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare 
și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin O.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 Avizează componența Comisiei județene paritare Inspectorat Școlar-Sindicate, după cum urmează: 

- prof. Vilae Flori Luminița, inspector școlar general adjunct 
- prof. Negrea Alexandra, inspector școlar pentru geografie și managementul resurselor umane 
- prof. Stancu Estera Ligia, inspector școlar pentru management instituțional – membru supleant 
- prof. Lăpădatu Angela Gabriela, inspector școlar pentru limbi moderne – membru supleant 
- prof. Ologeanu Nicolae, inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane – membru supleant  
- Vacu Marioara, contabilitate – membru supleant 
- prof. Mincă Eugen - Sindicatul Spiru Haret Teleorman 
- prof. Tălpigă Stelică - Sindicatul Spiru Haret Teleorman 
- prof. Novac Larisa Ofilia - Sindicatul Spiru Haret Teleorman – membru supleant 
- prof. Bobe Aurelian - Sindicatul Spiru Haret Teleorman – membru supleant 
- prof. Bibina Dănuț - Sindicatul Spiru Haret Teleorman – membru supleant 
- prof. Aldea Teodor - Sindicatul Spiru Haret Teleorman – membru supleant 
- prof. Predescu Tobă Ioan – SLI Teleorman 
- prof. Moldovan Paul – SLI Teleorman 
- prof. Vișan Valerica – SLI Teleorman – membru supleant 
- prof. Sârbu Mariana – SLI Teleorman – membru supleant 
- prof. Barbu Ana – SLI Teleorman – membru supleant 
- prof. Grasu Daniela – SLI Teleorman – membru supleant 

 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și ale Sindicatelor 
Reprezentative pe ramură – învățământ din județul Teleorman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 

prof. Florin ORIȚĂ 



 

 
 
  

 
 HOTĂRÂRE NR. 141/14.09.2021 

 
Având în vedere: 
- referatul nr. 11170/14.09.2021, întocmit de inspector școlar pentru management resurselor umane, prof. 
Alexandra Negrea, privind aprobarea fișelor de post pentru inspectorii școlari detașați în interesul 
învățământului la I.Ș.J. Teleorman, în anul școlar 2021-2022, prin care se propune Consiliului de Administrație 
spre analiză în vederea aprobării  fișele de post pentru inspectorii școlari; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură – învățământ, în vigoare; 
- prevederile art. 11 lit m) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 
aprobat prin O.M.E.C.T.Ș. nr. 5530/05.10.2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- organigrama și statul de funcții al I.Ș.J. Teleorman. 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă fișele de post pentru inspectorii școlari detașați în interesul învățământului la I.Ș.J. Teleorman, în 
anul școlar 2021-2022, în forma prezentată. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 

prof. Florin ORIȚĂ 



 

 
 
  

  
HOTĂRÂRE NR. 142/14.09.2021 

Având în vedere: 
- propunerile domnului inspector școlar general, prof. Florin Oriță, de delegare de atribuții ale funcției specifice 
de inspector școlar pentru matematică doamnei Alina Dumitrița Alexe și ale funcției specifice de inspector 
școlar pentru limba și literatura română doamnei Raluca Beșleagă, începând cu data de 14.09.2021 până la 
numirea prin detașare în interesul învățământului pentru cele două posturi de inspectori școlari; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 13 lit r) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat 
prin O.M.E.C.T.Ș. nr. 5530/05.10.2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- organigrama și statul de funcții al I.Ș.J. Teleorman. 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1 Avizează favorabil delegarea de atribuții ale funcției specifice de inspector școlar pentru matematică 
doamnei Alina Dumitrița Alexe și ale funcției specifice de inspector școlar pentru limba și literatura română 
doamnei Raluca Beșleagă, începând cu data de 14.09.2021 până la numirea prin detașare în interesul 
învățământului pentru cele două posturi de inspectori școlari. 
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. 143/14.09.2021 

Având în vedere: 

- Adresa nr. 2604/01.09.2021 a Casei Corpului Didactic Teleorman, înregistrată la Inspectoratul 
Școlar Județean Teleorman cu nr. 10444/01.09.2021, prin care se solicită desemnarea unui 
reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman pentru a face parte din Consiliul de 
administrație al C.C.D. Teleorman în anul școlar 2021-2022; 
- propunerea doamnului inspector școlar general, prof. Florin Oriță, privind desemnarea 
reprezentantului ISJ în Consiliul de Administrație al Casei Corpului Didactic Teleorman; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 5554/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Casei Corpului Didactic.  
 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă desemnarea doamnei Beșleagă Raluca în Consiliul de Administrație al Casei 
Corpului Didactic Teleorman în anul școlar 2021-2022. 
Art. 2 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. Florin ORIȚĂ 

 



 

 
 
  

  
HOTĂRÂRE NR. 144/14.09.2021 

 
Având în vedere: 
- propunerile domnului inspector școlar general, prof. Florin Oriță, privind componența Comisiei de 
monitorizare a unităților de învățământ preuniversitar, în anul școlar 2021-2022; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.C. nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 
- prevederile O.M.E.C.Ș. nr. 3400/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare 
și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin O.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 Avizează favorabil componența Comisiei de monitorizare a unităților de învățământ preuniversitar, în 
anul școlar 2021-2022, după cum urmează: 

- prof. Vilae Flori-Luminița, inspector școlar general adjunct 
- prof. Ion Marilena Gabriela, inspector școlar management instituțional 
- prof. Negrea Alexandra, inspector școlar pentru geografie și managementul resurselor umane 
- prof. Marioara Adrian, inspector școlar rețea școlară/plan școlarizare 
- prof. Dinu Mariana, inspector școlar pentru învățământ primar 
- prof. Ghenu Dorina, inspector școlar pentru învățământul preșcolar 
- prof. Ionescu Florența, inspector școlar pentru informatică și  managementul resurselor umane 
- Țucmeanu Ionel – auditor 

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. 145/16.09.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 11338/16.09.2021, prin care se propune constituirea Comisiei Județene de 
monitorizare a acordării „Bursei  profesionale”, pentru anul școlar 2021-2022; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 8 din Hotărârea 951/28.12.2017 a Guvernului României; 
- prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 5530/05.10.2015 privind aprobarea 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 constituirea Comisiei Județene de monitorizare a acordării „Bursei profesionale”, 
pentru anul școlar 2021-2022, după cum urmează: 
Președinte: prof. Vîjă Ramona-Daniela, inspector școlar general adjunct 
Membri: 
Prof. Mateescu Adrian, inspector școlar pentru discipline tehnice 
Prof. Alexe Alina Dumitrița, inspector școlar pentru fizică, chimie, biologie 
Prof. Marioara Adrian, inspector școlar rețea școlară, plan școlarizare 
Ec. Anghel Angela, șef serviciu contabilitate 
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. 146/16.09.2021 
Având în vedere: 
- referatul nr. 11300/16.09.2021, 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 și numirea prin detașare în interesul 
învățământului, în funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar, în anul școlar 2021-2022, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 
31.08.2022, prin care se propune spre analiză și avizare lista cu propunerile de cadre didactice în 
vederea numirii; 
- propunerile domnului inspector școlar general, prof. Florin Oriță, de numire prin detașare în interesul 
învățământului în funcțiile de director/director adjunct, în anul școlar 2021-2022, până la organizarea 
concursului, dar nu mai târziu de 31.08.2022; 
- prevederile art. 2541, alin (1), 257 (11) 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/director adjunct, 
 
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/director adjunct, după cum urmează: 
 

Nr. 
 crt. 

Unitatea de învățământ Funcția 
vacantă 

Propunere 

1. Școala Gimnazială Balaci Director Petrișor Săndel 

2. Școala Gimnazială Vârtoape Director Cornoiu Dorin 
Constantin 

3. Liceul Tehnologic nr. 1 
Alexandria 

Director 
adjunct  

Becheru Dragomira 

4. Liceul Tehnologic ”Virgil 
Madgearu” Roșiorii de Vede 

Director 
adjunct  

Țuia Marian Florin 

5. Școala Gimnazială ” Mihai 
Eminescu” Roșiorii de Vede 

Director 
adjunct 

Bivolaru Doru 
Constantin 

6. Școala Gimnazială ”Zaharia 
Stancu” Roșiorii de Vede 

Director 
adjunct 

Ilie Florentina 

 
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, 



 

 
 
  

începând cu data de 17.09.2021 până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 31.08.2022, după 
cum urmează: 
 

Nr. 
 crt. 

Unitatea de învățământ Funcția 
vacantă 

Propunere 

1. Școala Gimnazială Balaci Director Barbu Simona 
Florentina 

2. Școala Gimnazială Vârtoape Director Crăcănău Rodica 
3. Liceul Tehnologic nr. 1 

Alexandria 
Director 
adjunct  

Ștefan Emil Doinel 

4. Liceul Tehnologic ”Virgil 
Madgearu” Roșiorii de Vede 

Director 
adjunct  

Bădăuță Camelia 
Corina 

5. Școala Gimnazială ” Mihai 
Eminescu” Roșiorii de Vede 

Director 
adjunct 

Rădiță Cristina 
Daniela 

6. Școala Gimnazială ”Zaharia 
Stancu” Roșiorii de Vede 

Director 
adjunct 

Vlad Alina 

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

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 

prof. Florin ORIȚĂ 



 

 
 
  

 
HOTĂRÂRE NR. 147/16.09.2021 

 
Având în vedere: 
 
- Referatul nr. 11326/16.09.2021, 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 Alexandrescu M. Dănuț-Lucian. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 11327/16.09.2021, 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 Iconaru F. Aritina. 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 Alexandrescu M. 
Dănuț-Lucian, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Iconaru F. Aritina, cu 
respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Florin ORIȚĂ 

 
 



 

 
 
  

  
HOTĂRÂRE NR. 148/17.09.2021 

Având în vedere: 
- Referatul nr. 11407/17.09.2021, întocmit de inspector școlar pentru managementul instituțional, prof. 
Ion Marilena, privind rezultatele evaluării activității manageriale în anul școlar 2020-2021, prin care se 
propun spre validare rezultatele evaluării activității manageriale desfășurate de directorii și directorii 
adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Teleorman, în anul școlar 2020-2021, 
conform Tabelului centralizator nr. 11397/17.09.2021, întocmit în urma evaluării în comisii; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile OMEN nr. 3623/11.04.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a 
activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățil de învățământ 
preuniversitar; 
- Procedura operațională revizuită privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de 
directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Teleorman în anul 
școlar 2020-2021; 
- Decizia nr. 1706/07.09.2021 de constituire a comisiei de evaluare anuală a activității manageriale 
desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar din județul 
Teleorman în anul școlar 2020-2021; 
- prevederile 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;  
- Adresa M.E. nr. 1188/DGMRURS/01.09.2021 privind necesitatea modificării calendarului evaluării 
activității manageriale; 
- Raportul justificativ al comisiei de evaluare a activității manageriale nr. 11385/17.09.2021; 
- 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 Validează rezultatele evaluării activității directorilor/directorilor adjuncți desfășurată în anul 
școlar 2020-2021, conform Tabelului centralizator nr. 11397/17.09.2021. 
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. 149/17.09.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 11386/17.09.2021 prin care se propune Consiliului de Administrație spre avizare 
solicitările privind aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de 
învățământ;  
- Adresa Școliii Gimnaziale Beuca nr. 1197/17.09.2021; 
- Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 5.196/1.756/2021 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 privind schimbarea scenariului de funcționare a unităților de 
învățământ, după cum urmează: 

 
- Școala Gimnazială Beuca  trece la scenariul 1 de la scenariul 2. 

 
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. 150/17.09.2021 
Având în vedere: 
- Referatul nr. 11411/17.09.2021 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 încetarea detașării 
inspectorilor școlari și 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 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. 1461/DGMRURS/17.09.2021 privind 
încetarea detașării și numirea prin detașare în interesul învățământului, pe posturile vacante aferente 
funcțiilor de inspector școlar, 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 Ia act de încetarea detașării în funcțiile de inspector școlar, după cum urmează: 
- Stancu Estera Ligia, inspector școlar pentru management instituțional, 1 normă  
- Pătrănescu Gheorghe, inspector școlar pentru educație fizică și sport, 1 normă 
- Ologeanu Nicolae Valentin, inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, 1 normă 
- Dobrică Minodora Cristinela, inspector școlar pentru proiecte educaționale, învățământ particular și 
alternative educaționale, 0,5 normă 
Art. 2 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: 
- Stancu Estera Ligia, inspector școlar pentru minorități naționale, 0,5 normă 
- Pătrănescu Gheorghe, inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, 1 normă 
- Voicu Liviu Olimpiu, inspector școlar pentru educație fizică și sport, 1 normă 
- Dobrică Minodora Cristinela, inspector școlar pentru management instituțional, 1 normă 
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. 151/21.09.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 11549/21.09.2021 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. 5.196/1.756/2021 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 privind funcționarea în sistem online a claselor unde cadrul didactic 
a fost diagnosticat cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează:  

 
- La Școala Gimnazială Tatărăștii de Sus – clasa pregătitoare B – începând cu data de 

16.09.2021; 
- La Școala Gimnazială Trivalea Moșteni – clasa I – începând cu data de 15.09.2021, 
- La Școala Gimnazială Gratia – grupa de preșcolari – începând cu data de 16.09.2021, 
- La Grădinița cu Program Prelungit ”Ion Creangă” Alexandria   - grupa mică – începând 

cu data de 20.09.2021 
 
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. 152/21.09.2021 

Având în vedere: 
 
- referatul nr. 11554/21.09.2021, întocmit de inspector școlar general adjunct, prof. Luminița Flori 
Vilae, Compartimentul Managementul instituțional, privind delegarea de atribuții în funcția vacantă de 
director la Școala Gimnazială Siliștea, prin care se propune spre avizare propunerea de delegare de 
atribuții până la finalizarea concursului, dar nu mai târziu de 31.08.2022, în funcția vacantă de director 
la Școala Gimnazială Siliștea, a doamnei Vlada Florinela. 
- 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; 
- acordul doamnei Vlada Florinela pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Siliștea 
prin delegare de atribuții, înregistrat la IȘJ Teleorman cu nr. 11551/21.09.2021. 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1 Acordă aviz favorabil propunerii de ocupare a funcției de director la Școala Gimnazială Siliștea 
prin delegare de atribuții a doamnei Vlada Florinela, până la finalizarea concursului, dar nu mai târziu 
de 31.08.2022. 
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. 153/21.09.2021 

Având în vedere: 
- referatul nr. 11550/21.09.2021, întocmit de inspector școlar pentru managementul resursei umane, 
prof. Negrea Alexandra, privind avizarea reducerii normei didactice de predare de către personalul 
didactic de predare cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani și cu gradul didactic I, prin care se 
propune spre analiză și aprobare solicitarea doamnei Pîrvu Vișa Viorica, profesor titular de istorie, 
grad didactic I, vechime în învățământ de 38 de ani, vechime în unitatea de învățământ de 23 de ani de 
reducere a normei didactice cu 2h/săptămână, la 16h/săptămână, pentru anul școlar 2021-2022; 
- prevederile Legii 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 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; 
- Hotărârea nr. 38/15.09.2021 a Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu 
Roșiorii de Vede privind aprobarea reducerii la 16 ore a normei didactice de predare pentru doamna 
Pîrvu Vișa Viorica. 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1 Avizează favorabil solicitarea unității de învățământ privind reducerea normei didactice la 
16h/săptămână pentru doamna profesoară Pîrvu Vișa Viorica, titular la catedra de istorie. 
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. 154/24.09.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 11784/24.09.2021 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. 5.196/1.756/2021 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 1 la scenariul 2; 
- Școala Gimnazială Islaz cu structura Școala Gimnazială Nr. 2 Islaz, trece de la scenariul 1 la 

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

Art. 2 Avizează funcționarea în sistem online a claselor unde cadrul didactic a fost diagnosticat 
cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează: 

- La Școala Gimnazială nr. 7 Alexandria  – clasa a IV-a A – începând cu data de 
22.09.2021. 

- La Grădinița cu Program Prelungit nr. 7  Alexandria  - grupa mijlocie – începând cu data 
de 20.09.2021. 

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. 155/24.09.2021 

Având în vedere: 
- referatul nr. 115769/24.09.2021, întocmit de inspectori școlari pentru managementul resursei umane, 
prof. Negrea Alexandra și prof. Ionescu Florența, prin care se înaintează Consiliului de Administrație 
spre analiză și aprobare propunerea pentru desfășurarea activității ISJ Teleorman, în regim de 
telemuncă; 
- Referatul nr. 11770/24.09.2021, privind Planul de continuitate care drept scop planificarea specifică 
privind continuitatea conducerii ISJ Teleorman, având în vedere evoluția la nivel mondial și național a 
amenințării COVID-19; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului M.E.C.Ș. nr. 3400/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului-
cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin Ordinul M.E.C.T.Ș. nr. 
5530/05.10.2011; 
- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile HG nr. 932/9 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 ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 5.196/1.756/2021 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 de desfășurare a activității specifice a I.Ș.J. Teleorman în regim de 
telemuncă, conform referatului prezentat. 
Art. 2 Aprobă Planul de continuitate privind continuitatea conducerii ISJ Teleorman, având în vedere 
evoluția la nivel mondial și național a amenințării COVID-19. 
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. 156/24.09.2021 

Având în vedere: 
- referatul nr. 11771/24.09.2021, întocmit de inspector școlar pentru management resurselor umane, prof. 
Alexandra Negrea, privind aprobarea componenței comisiilor permanente din cadrul I.Ș.J. Teleorman, prin care 
se propune Consiliului de Administrație spre analiză în vederea aprobării Comisiile permanente care 
funcționează la nivelul I.Ș.J. Teleorman, în anul școlar 2021-2022; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură – învățământ, în vigoare; 
aprobat prin O.M.E.C.T.Ș. nr. 5530/05.10.2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- organigrama și statul de funcții al I.Ș.J. Teleorman. 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1 Aprobă Comisiile permanente care funcționează la nivelul I.Ș.J. Teleorman, în anul școlar 2021-2022, în 
forma prezentată. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 

prof. Florin ORIȚĂ 



 

HOTĂRÂRE NR. 157/24.09.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 11768/24.09.2021 privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și 
funcționare al CA al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, Graficului, tematicii și planului 
de activitate al Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman pentru 
anul școlar 2021-2022, prin care se propune spre analiză în vederea aprobării Regulamentul 
propriu de organizare și funcționare al CA al ISJ Teleorman, Graficul și tematica ședințelor 
Consiliului de Administrație și Planul anual de activitate al CA al Inspectoratului Școlar 
Județean Teleorman; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea consiliului de 
administrație al inspectoratului școlar, aprobat prin Ordinul nr. 5530/05.10.2011, cu modificările 
și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 
3400/2015 privind modificarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare; 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă Regulamentul propriu de organizare și funcționare al CA al ISJ Teleorman, 
Graficul și tematica ședințelor Consiliului de Administrație și Planul anual de activitate al CA al 
Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, pentru anul școlar 2021-2022; 
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. 158/24.09.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 11772/24.09.2021 prin care se propune spre aprobare Procedura operațională 
privind selecția cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodiști ai ISJ Teleorman 
în anul școlar 2021-2022; 
- 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 Aprobă Procedura operațională nr. 11753/23.09.2021 privind selecția cadrelor didactice 
în vederea constituirii corpului de metodiști ai IȘJ Teleorman în anul școlar 2021-2022. 
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. 159/29.09.2021 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 12067/29.09.2021 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. 5.196/1.756/2021 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 claselor unde cadrul didactic a fost diagnosticat 
cu virusul SARS-COV-2, după cum urmează: 

- La Școala Gimnazială Tatărăștii de Sus, structura Grădinița cu PP nr. 2 Zlotești – grupa 
de elevi – începând cu data de 24.09.2021; 

- La Școala Gimnazială „Dan Berindei” Roșiorii de Vede  – clasa I – începând cu data de 
28.09.2021; 

- La Școala Gimnazială Bujoru – clasa a III-a – începând cu data de 27.09.2021; 
- La Școala Gimnazială Drăcșenei – simultan clasa pregatitoar/clasa I – începând cu data 

de 22.09.2021. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte de ședință Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General Adjunct, 
prof. Flori-Luminița VILAE 



 

 
 
  

 
HOTĂRÂRE NR. 160/29.09.2021 

 
Având în vedere: 
- informarea domnului inspector școlar, prof. Adrian Marioara, privind prevederile Ordonanței de 
urgență nr. 100/10 septembrie 2021 pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 
1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale, referitor la creșele de stat 
care, începând cu anul școlar 2021-2022, sunt arondate unităților de învățământ preșcolar cu 
personalitate juridică cu program prelungit, începând cu data de 01.10.2021; 
- prevederile Ordonanței de urgență nr. 100/10 septembrie 2021 pentru modificarea și completarea 
Legii Educației Naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale; 
- Adresa M.E. nr. 31214/21.07.2021, înregistrată la I.Ș.J. Teleorman cu nr. 9101/04.09.2021; 
- Adresa I.Ș.J Teleorman nr. 9101/05.08.2021 privind situația unităților de învățământ preșcolar cu 
program prelungit și a creșelor din județul Teleorman; 
- 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 Ia act de prevederile Ordonanței de urgență nr. 100/10 septembrie 2021 pentru modificarea și 
completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerile unităților de învățământ preșcolar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Florin ORIȚĂ 
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