
 

HOT . 1/03.01.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 8 /03.01.2022 prin care se propune C spre avizare 
în baza art. 3 alin. 2;

- Ordinul nr. 5558/2389/5.XI.2021

-CoV-2;
- prevederile Legii E ionale nr. 1
- prevederile Regulamentului-cadru privind ionarea consiliului de 
administr i colar, aprobat prin Ordinul nr. ile 

e ul ce nr. 
3400/2015 privind modificarea Regulamentului-cadru de organizare
inspecto e,

În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare 

Art. 1 A solicitarea privind în baza art. 3 alin. 2
:

La Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria – scenariul nline pentru 
– în perioada 03-07.01.2022.

Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectorat ean Teleorman
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hot râri.

edinte C
Inspector colar General,

prof. Florin ORI



2/03.01.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 11/03.01.2022
, prin care se aprobare

velul 
-2023;

- prevederile art. 31 alin (9) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
- n O.M.E. nr. 

5578/10.11.202 -2023;
-
-

-2023;
-
- prevederile Regulamentul- e

.

Consiliul de 

Art. 1
-2023, conform propunerilor 

din referat.
Art. 2

prof. 



HOT 3/06.01.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 120/06.01.2022, întocmit de inspectori i pentru managementul resurselor 
umane, prof. , prin care se 

spre
;

-
- prevederile Regulamentului-cadru
aprobat prin Ordinul nr. 5530/05.10.2011, ;
- Legea nr. 53/2003 –
- prevederile HGNSU nr. 1 din 05.01.2022 privind propunerea prelungirii

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
-

;
- prevederile Legii
pandemiei de COVID- ;
- prevederile Ordinului comun nr. 5.608/2506/19.11.2021 privind completarea Ordinul nr. 
5558/2389/5.09

-CoV-2.

În 

Art. 1 ,
începând cu data de 10.01.2022, 30 de zile,

t.
Art. 2
persoanele implicate

prof. 



 

HOT . 4/07.01.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 172/07.01.2022 prin care se propune C spre avizare 
a claselor unde  a fost 

diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2;
- Ordinul nr. 5558/2389/5.XI.2021

-CoV-2 ;
- prevederile Legii E ionale nr. 1
-prevederile Regulamentului-cadru privind ionarea consiliului de 
administr atului colar, aprobat prin Ordinul nr. ile 

e ul ce nr. 
3400/2015 privind modificarea Regulamentului-cadru de organizare
inspecto e,

În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare 

Art. 1 A sistem online a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2 :

La Liceul Teoretic „Al. Ghica” Alexandria – clasa a XI-a B – începând cu data de 
07.01.2022;
La „Mihai Viteazul” Alexandria – clasa a VIII-a D – începând cu 
data de 07.01.2022.

Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectorat ean Teleorman
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hot râri.

edinte C
Inspector colar General,

prof. Florin ORI



5/11.01.2022
Având în vedere:
- referatul nr. 250/11.01.2022 -

2022-2023, ;
-
ulterioare;
- prevederile art. 9, Metodologiei privind 

-2023;
- prevederile  privind aprobarea Metodologiei de 

;
- prevederile OM nr. 4.797/31.08.2017 privind Regulamentul –
a claselor cu predare a unei
preuniversitar;

Art. 1
cuprinse în a 1).

Art. 2 
în  referat (cf. Anexa 2).
Art. 3

Art. 4 
II-

oretic „Marin Preda” din Turnu 

Art. 5



 
HOT 6/11.01.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 140/06.01.2022 prin care se înainteaz
aprobare Procedura privind 
non-invazive din pr SARS-CoV-2 a

Teleorman;
- ;
- ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-

;
- în cadrul 

n
cu virusul SARS-CoV-2;
- Legea nr. 95/2006 ,
ulterioare;
- Guvernului nr. 141/2

Legii
;- Procedura de administrare a testelor rapide antigen non-invazive

-
t

În temeiu

Consiliul 

HOT

Art. 1 Procedura
-2022 .

Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul eleorman vor
duce la îndeplinire prevederile pre

prof. 



 

HOT . 7/07.01.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 267/11.01.2022 prin care se propune C spre avizare 
a claselor unde  a fost 

diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2;
- Ordinul nr. 5558/2389/5.XI.2021

-CoV-2 ;
- prevederile Legii E ionale nr. 1
-prevederile Regulamentului-cadru privind ionarea consiliului de 
administr atului colar, aprobat prin Ordinul nr. ile 

e ul ce nr. 
3400/2015 privind modificarea Regulamentului-cadru de organizare
inspecto e,

În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare 

Art. 1 A sistem online a 
claselor unde  a fost diagnosticat un caz cu virusul SARS-COV-2 :

La Colegiul – clasa a XI-a A – începând cu data 
de 11.01.2022;
La – clasa a VI-a B – începând cu 
data de 11.01.2022;
La – clasa a VII- -a în regim simultan –
începând  cu data de 11.01.2022;

– clasa a VIII-a B – începând cu data de 
11.01.2022;

cel Mare” Alexandria – clasa a V-a A - începând cu 
data de 11.01.2022.

Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectorat ean Teleorman
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hot râri.

edinte Consiliul de Administra ie,
Inspector colar General,

prof. Florin ORI



HOT 8/11.01.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 269/11.01.2022 -

2-2023 -urile care nu au transmi

-uri i;
- adresa ISJ Teleorman nr. 14732/19.11.2021 prin care s- or administrativ 

2022-2023;
-
ulterioare;
- prevederile OME nr. 5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

-2023.

În temeiu

Consiliul de 

Art. 1 2-
2023 -uri i.
Art. 2

prof. F



HOT 9/14.01.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 394/14.01.2022 privind suspendarea contractului de management, prin care se 

cu 
contractului de management  nr. 210/21.12.2021 încheiat cu doamna prof. 

Coman Monica,
Teleorman, pe perioada 

vigoare, începând cu 17.01.2022;
- ;
-

prof. Coman Monica în calitate de 
;

- Decizia nr. 2350/21.01.2021 de numire a doamnei
Teleorman, începând cu 17.01.2022;

- prevederile Legii 53/2003 -
- solicitarea doamnei 

privind suspendarea contractului de management;
- decizia nr. 

îngrijire copil;
-

12.10.2020 al copilului Coman Aida Christa;
-
- Metodologia

preuniversitar de stat
ulterioare.

Art. 1 nr. 210/21.12.2021,
încheiat cu doamna prof. Coman Monica,

pe perioada 

Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului 

prof. 



HOT 10/14.01.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 393/14.01.2022

începând cu 17.01.2022;
- prevederile Legii E N
- inspector 

colar 
Teleorman;

-

Teleorman;
- rezultatele finale ale concursului

, sesiunea 2021;
- prevederile 

prin OMECTS nr. 5530/2011, cu 
- Legea nr. 53/2003 –
- prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

-
terioare,

-
transmis prin adresa nr. 23/DGMRURS/11.01.2022.

Co

Art. 1 Ia act de ar

Nr. 
crt.

- Norma 

1. VASILE ANCA IRINA 1
2. 1

Art. 2

prof. 



HOT 11/14.01.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 396/14.01.2022 privind 

-2022, în mod 
;

- ;
- prevederile O.M.E.C. nr. 5447/2020

- -
2022;

-
- prevederile 

prin OMECTS nr. .

Art. 1
, conform referatului:

-
- Liceul Teoretic „Alexandru Ghica” Alexandria
- Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria
- Liceul Tehnol
-
-
-
Art. 2 ean Teleorman vor duce 

prof. 



HOT . 12/14.01.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 392/14.01.2022 întocmit de doamna ec. Anghel Angela -
Teleorman - consilier,

- -
m.p., C3- -
sat 

m.p. cu fonduri de la bugetul local,
nr. 5819/2016;
-
- Adresa nr. 36165/21.12.2021 a 
-

- prevederile O.M.E.N.C.S. nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a „avizului 

- 64/22.12.2021, privind
comuna -2023.

Consiliul de 

Art. 1 acordarea
- - - -

de la bugetul local, .
Art. 2 Compartimentele de 

prof. 



 

HOT 13/18.01.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 469/18.01.2022 prin care se înainteaz
analiz avizare propunerea de numire i

az „Mihai Viteazul” Alexandria
Coman Monica, dar nu mai 

-2022;
prevederile Legii rile 
ulterioare, art. 2541, alin. (1) (7);
prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

-2022, .M.E.C. nr. 
5991/2020, cu ile ulterioare, art. 85, alin.(1);

,
nr. 4597/2021, cu modifi art. 27;

prevederile O.M.E.C. nr. 5.447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
r

lterioare;
prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 5.530/05.11.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru 

ulterioare;
.J. Teleorman nr. 09/14.01.2022 privind 

ontractului de management nr. 210/21.12.2021, 
„Mihai 

Viteazul” Alexandria;
C ântul doamnei Tec nr. 419/17.01.2022 
director la „Mihai Viteazul” Alexandria

;

În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare

Art. 1 Avizeaz favorabil propunerea de numire i, în 
„Mihai Viteazul” Alexandria

ctului de management al doamnei Coman Monica, dar nu mai 
-2022.



 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul eleorman vor
duce la îndeplinire prevederile pre

prof. 



14/18.01.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 476/18.01.2022
, prin care 

punctajului pentru punctul IV - documente justificative 
-

2023;
- prevederile Regulamentului –

olar din anexa 1 la Regulamentul-

ulterioare;
-prevederile Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

2022-2023 prin O.M.E. nr. 5578/10.11.2021;
- -anexa 2 la Metodologia – .

În temeiul prevederilor Regul

Art. 1 detalierea -

-2023.
Art. 2

prof. 



HOT 15/18.01.2021
Având în vedere:

- referatul nr. 480/18.01.2022, pentru managementul resurselor umane,
prof. Alexandra Negrea, privind lista vacante 

pentru ocuparea prin concurs, sesiunea 2022, prin care se propune 

ânt preuniversitar de stat, pentru ocuparea prin concurs, sesiunea 2022;
-
- prevederile Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocupa

nr. 4597/06.08.2021 ;
- rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea 

Teleorman;
- tar de 
stat.

Art. 1
preuniversitar de stat, pentru ocuparea prin concurs, sesiunea 2022.
Art. 2
conducerile lor

prof. Flo



HOT 6/18.01.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 432/17.01.2022, întocmit de inspectori , prof. 

, prin care se propune spre aprobare 
ului Consultativ pe din cadrul 

Teleorman -2022;
- oare;
- prevederile Regulamentului-cadru
aprobat prin Ordinul nr. 5530/05.10.2011, ,

Art. 1 Consiliului Consultativ pentru compartimentul Management 
-2022,

conform Referatului nr. 432/17.01.2022.
Art. 2
persoanele implicate

prof. 



HOT 17/18.01.2022
Având în vedere:

- referatul nr. 475/18.01.2022, întocmit de inspectori i pentru managementul resurselor umane,
prof. Alexandra Negrea , privind comisiei de 

Consiliului de Ad

;
- prev ;
- prevederile OMEN  nr. 5.530/5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului - cadru de 

-
stat, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020, modificat prin Ordin nr. 5.550/03.11.2021; 
-

Art. 1 omisiei de monitorizare a modului de 

Teleorman
-

–
- membri: 

1. -
2. prof. Marioara Adrian –
3. ec. Anghel Angela –
4. – auditor.

– prin reprezentant 

Art. 2
conducerile lor vor duce la îndep

prof. 



 

HOT 18/18.01.2022

Având în vedere:

- 241/14.01.2022
la ISJ Teleorman cu nr. 422/17.01.2022
educative pentru ziua de 21.01.2022, cu modificarea orelor de curs;
- prevederile Regulamentului-cadru de organizare a de

, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 5447/2020;
- prevederile Ordinului nr. 5.550/03.11.2021 pentru modificarea Regulamentului-cadru de 

Ordinul de 
ministru nr. 5.447/31.08.2020;

-
În temeiul prevederil

Art. 1 propus de ndru Ioan 
C pentru ziua de 21.01.2022, cu recuperarea orelor de curs.
Art. 2

vor duce la îndeplinire prevederile prezen

prof.  



 

HOT 19/18.01.2022

Având în vedere:

- Adresa nr. 14/GP/17.01.2022
467/18.01.2022, prin care se 

, sume care vor fi cuprinse în 
;

-

În temeiul prevederilor Regulamentului de organizar

Art. 1
.

Art. 2
conducerea conexe vor duce la îndeplinire prevederile prezen

prof.  



HOT 20/20.01.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 553/20.01.2022

prin care sunt înaintate spre 
avizare propunerile numirea în interesul 

organizarea 
concursu 1-2022;
- prevederile art. 85 alin (2) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de 

2021-
;

-
ulterioare;
- prevederile OMEN  nr. 5.530/5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului - cadru de 

;
- ;
- 148/DGMRURS/18.01.2022 privind numirea 

îndrumare
-2022;

- rea Regulamentului-

5530/05.10.2011,

Consiliul de 

Art. 1

r 2021-2022
- -
- -

Art. 2 eorman vor duce 

prof. 



HOT 21/20.01.2022
Având în vedere:

- Referatul nr. 552/20.01.2022 privind dele
-2022, prin 

care este înaintat spre 

;
- prevederile Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

-
;

- prevederile Legii ;
- prevederile OMEN  nr. 5.530/5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului - cadru de 

;
- ul depus ;
- -

5530/05.10.2011,

În temeiul prevederilor 

Art. 1 i

.
Art. 2
la îndeplinire preve

prof. 





 
HOT 23/20.01.2022

Având în vedere:
-
467/18.01.2022, prin care se 

;
- Inspectoratului cu sumele solicitate în 

;
- prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 5.530/05.11.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare

Consiliul de Admin

Art. 1 sumei totale de 500 000 de lei, conform propunerii de repartizare, 
pentru
- – 10 000 lei;
- Casa Corpului Didactic – 5000 lei;
- – 185 000;
- Palatul Copiilor – 75 000 lei;
- – 225 000 lei;
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul eleorman vor
duce la îndeplinire prevederile pre

Pr dinte C

prof. 



 
HOT 24/20.01.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 589/20.01.2022 prin care se înainteaz
avizare propunerea de numire i
Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” , a doamnei , pe 

, dar nu mai târziu 
-2022;

- prevederile Legii rile e, art. 
2541, alin. (1) (7);
- prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

-2022, .M.E.C. nr. 5991/2020, cu 
ile ulterioare, art. 85, alin.(1)

-
tar,

O.M.E. nr. 4597/2021, cu modifi art. 27;
- prevederile O.M.E.C. nr. 5.447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

r, cu mod
ulterioare;
- prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 5.530/05.11.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

- adresa M.E. nr. 148/DGMRURS/18.01.2022
509/19.01.2022, privind a

-2022;
- c ântul doamnei nr. 586/20.01.2022
de director la Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”

;

În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare

Consiliul de Admin

Art. 1 Avizeaz favorabil propunerea de numire i, în 
Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” , a doamnei 

Camelia Corina tului de management al doamnei 
Daniela, dar -2022.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul eleorman vor
duce la îndeplinire prevederile pre

Pr

prof. 



HOT 25/20.01.2022

Având în vedere:
- referatul nr. 12279/04.10.2021 pentru managementul resurselor umane, prof. 
Alexandra Negrea, privind aprobarea Centrului special pentru derularea probei scrise, prin care se propune spre 

Comisia de organizare a concursului pentru ocuparea 
preuniversitar ca

;
- referatul nr. 572/20.01.2022 ul resurselor umane, prof. 
Alexandra Negrea, privind 
de director/ preuniversitar , ianuarie-
aprilie 2022, prin care se propune 

preuniversitar Teleorman, ianuarie-aprilie 2022;
- prevederile art. 13 din O.M.E. nr. 4597/202

-

- propunerea Comisi de organizare a concursului de ocupare ilor de director
director ad preuniversitar , ianuarie-aprilie 2022
privind desemnarea centrului special pentru derularea probei scrise;

Art. 1 
Alexandria, conform propunerii Comisi de organizare a concursului de ocupare a

ilor de director preuniversitar .
Art. 2 de director/

preuniversitar , ianuarie-aprilie 2022, 

– –
Membri:
- prof. Ion Marilena Gabriela –
- prof. Negrea Alexandra –
- -
- prof. A -
- prof. Cristea Monica-Ioana –
- –
- – metodist, Geografie, Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria
- -Binjung Valentina-Mihaela – -ral. David 

Secretari/informaticieni:
- –
- – informatician, Liceul Tehnologic „G-

– prin 
reprezentant 



Art. 3

prof. 



HOT 26/21.01.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 615/21.01.2022, compartimentul managementul resurselor umane – comisia de mobilitate prin 

conform anexei;
- prevederile art. 19 alin. (5) lit. c) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 
din înv mântul - ;
- nale nr. 19/11.01.2022 privind revizuirea deciziilor de 

- prevederile Calendarului de mobilitate a p -2023;
-
- prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 5.530/05.11.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

-
Teleorman;
- prevederile Regulamentului nr. 12506/08.10.20

Art. 1 Ia act de lista ca anex nr. 615/21.01.2022.
Art. 2

i.

prof. 



 
HOT 27/26.01.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 714/25.01.2022 prin care se înainteaz
avizare propunerea de numire i

, a domnului Davidescu Marian, la finalizarea concursului 

preuniversitar, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, dar -
2022;
- prevederile Legii rile e, art. 
2541, alin. (1) (7);
- prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

-2022, .M.E.C. nr. 5991/2020, cu 
ile ulterioare, art. 85, alin.(1)

-
tar,

O.M.E. nr. 4597/2021, cu modifi art. 27;
- prevederile O.M.E.C. nr. 5.447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organiza r, cu mod
ulterioare;
- prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 5.530/05.11.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

- c ântul domnului Davidescu Marian nr. 712/25.01.2022
director la ,

În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare

Consiliul de Admin

Art. 1 Avizeaz favorabil propunerea de numire i, în 
, a domnului Davidescu Marian, la 

finalizarea concursului 
sitar, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, dar 

-2022.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul eleorman i
conducere vor duce la îndeplinire prevederile pre

Pr

prof. 



HOT 28/26.01.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 817/26.01.2022, întocmit de 
compartimentul managementul resurselor umane, prin care se 

;
-
- prevederile art. 11 din Regulamentului-cad
aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5.530/05.11.2011,
-
Administ
-
Alexandria

-2023.

Consiliul de Administ

Art. 1 Respinge 
Eminescu Alexandria.
Art. 2

prof. Fl



HOT 29/26.01.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 816/26.01.2022, întocmit de 
compartimentul managementul resurselor umane, prin care se 

validare,
-2023 – e didactice 

-2023 (Nu fac 
– Anexa nr. 2;

- rioare;
- prevederile art. 11 din Regulamentului-
aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5.530/05.11.2011,
- prevederile Regulamentului nr. 12506/08.10.2021 de

,

Art. 1
-2023 –

pentru care nu se propune emiterea d -2023 (Nu fac obiectul 
– Anexa nr. 2.

Art. 2
vor duce la î

prof. 



30/30.01.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 794/26.01.2022, întocmit de , prof. 
, privind amânarea cu 1 an a - pentru 

a doamnei Marin ( ) F. Daniela Adina, profesor istorie la ala
Gimnazial ,
2021-2023;
-
- prevederile art. 35, alin (21) din Metodologia privind formarea 

ulterioare;
- prevederile Regulamentului- aprobat prin 
O.M.E.C.T.S. nr. 5.530/05.11.2011,

Art. 1 amânarea - , a 
doamnei profesor

-2023.
Art. 2

i

General,
prof. 



HOT 32/26.01.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 820/26.01.2022 privind 

-2022, în mod 
nt;

- ;
- prevederile O.M.E.C. nr. 5447/2020

- adresa Minis -
2022;

-
- prevederile 

prin OMECTS nr. .

Art. 1
, conform referatului:

- Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria
- Liceul Teoretic Videle
-
- trân”
Art. 2

prof. 



 
HOT 33/26.01.2022

Având în vedere:

- o pentru 
semestrul al II-lea al anului 21-2022 nr. 640/21.01.2022;
- prevederile Legii 1
- prevederile Regulamentului-cadru privi
a , aprobat prin Ordinul nr. 5530/05.10.2011, c

lterioare, aprobate prin Ordin
3400/2015 privind modificarea Regulamentului-

;
- prevederile Regulamentului de 
OMECTS nr. 5547/2011;
- prevederile Regulamentului-
preuniversitar aprobat prin Ordinul de ministru nr. 5447/2020.

În temeiul preved

Art. 1
Teleorman pentru semestrul al II-lea al anului colar 2021-2022.
Art. 2 Consiliul de Adminis va duce la 

prof.  



HOT 34/28.01.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 910/28.01.2022 p validare, a listelor 

-2023, prin 
finale cuprinzând 

, î
de 28.01.2022 (conform procesului verbal nr.907/28.01.2022);
-
- prevederile Regulamentului -
T. S. nr.5530/05.10.2011 cu modificarile si completarile ulterioare; 
-

- prevederile art. 29 alin. (8) din Metodologia de mobilitate a personalului didactic de predare din 
-

5578/10.11.2021;
- prevederile Calendarului de mobilitate, anexa nr.19 la Metodologie;

În temeiul pr

Art. 1 Listele
în -2023.

Art. 2 onducerile 

prof. 



HOT 35/31.01.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 938/31.01.2022 privind analizarea

prin care se spre informarea 

restrângere de activitate, din cauza co

pentru 
;

-
- art. 27 alin. (1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de 

-
5578//10.11. 2021;
-
privind

;

În temeiul prevederilor Reg ,

Art. 1 Ia act de .
Art. 2

prof. 



HOT 36/31.01.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 939/31.01.2022 privind 
viabilitate a postului/catedrei pentru care se propune emiterea deciziilor de întregire prin care se 

ele 
didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru care se propune emiterea 

;
-
- art. 28 alin. (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

- 2021;
- prevederile art. 11 din Regulamentului-
aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5.530/05.11.2011,
-

,

Art. 1 
postu
Art. 2

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei

prof. 



HOT 37/31.01.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 949/31.01.2022 privind 

-2022, în mod 
nt;

- ;
- prevederile O.M.E.C. nr. 5447/2020

- adresa -
2022;

-
- prevederile 

prin OMECTS nr. 5530/2 .

Art. 1

- ” Alexandria – -a
- Liceul Teoretic Zimnicea – -a, profil uman, specializarea 

filologie; 
Art. 2 Nu a -a, profil uman, specializarea filologie la 

.
Art. 3 Compartimentele

prof. 


