
88/06.06.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 6870/06.06.2022 pentru organizarea examenului de 
Evaluar pentru elevii clasei a VIII-a, 21-2022, prin care se propune spre 
avizare din centrele zonale de evaluare;
- prevederile art. 9, alin. (9) din Anexa 2 la Ordinul MECTS nr. 4801/31.08.2010, din Metodologia de 

- -2011, 
val 2021-2022;
- prevederile art. 6 alin (1) 4) din O.M.E. nr. 5149/2021;
-

Art. 1 din centrele zonale de evaluare 
cuprinse în Lista pentru organizarea examenului de 
Evaluar pentru elevii clasei a VIII-a, 2021-2022.
Art. 2 Comisia pentru organizarea examenului de Evaluar pentru elevii clasei a 
VIII-a, 2021-2022
zonale de evaluare, vor duce la îndeplinire prevede

prof. 



H 89/08.06.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 7049/08.06.2022, întocmit de Comisia de evaluare, privind aprobarea listei cu 

mântul preuniversitar de stat – sesiunea 2022, în ordinea de
prin care se supune spre 

Lista cu în ordinea de nctajelor,
, sesiunea 2022,

comisiei de evaluare;
- prevederile art. 9 alin. (8) rit 

2, .M.E. nr. 
3551/07.04.2022;
- prevederile art. 264 alin (1) din Legea
ulterioare;
- -

5530/05.10.2011.

În temeiul prevederilor Regulamentului de org lare,

Consiliul d

Art. 1 Ap

cadrul comisiei de evaluare, 7049/08.06.2022.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din ud eorman
conducerile lor de t vor duce l

ie,
Inspec

prof.



H 90/08.06.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 7054/08.06.2022

prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
Diplom t pe numele -Alexandra.

- Referatul nr. 7055/08.06.2022
colarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 

Diplom t pe numele -Florin.
n vigoare;

- Referatul nr. 7056/08.06.2022
izare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Atestat 

profesional pe numele .
sunt în n vigoare;
- Referatul nr. 7057/08.06.2022

prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
Diplom t pe numele Stoica I. Georgeta.

- Referatul nr. 7058/08.06.2022, înto
prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Diplom

bacalaureat pe numele Stoica I. Marian.
sunt în ;
- Referatul nr. 7059/08.06.2022, înto

prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Diplom
bacalaureat pe numele Andreescu V. Costel. În referat se m ntele au fost 

- Referatul nr. 7060/08.06.2022, înto
prin care se propune spre aprobare completarea în vederea eliber

studiu Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului pe numele . În 

- Referatul nr. 7061/08.06.2022, înto
prin care se propune spre aprobare completarea în vederea eliber

studiu Certificat de absolvire a liceului pe numele Dogaru I. Florentin Ginel.

- prevederile Legii
- prevederile Ordinului nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de

d itar,
comple .

În temeiul prevederilor Regulamentului de organ lare,

Consiliul d

Art. 1 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele -
Alexandra, cu respectare
Art. 2 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele -
Florin, cu respectare în vigoare.



Art. 3 Ap eliberarea unui duplicat pentru Atestat profesional pe numele , cu 
respectare în vigoare.
Art. 4 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele Stoica I. Georgeta, cu 
respectare în vigoare.
Art. 5 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom bacalaureat pe numele Stoica I. Marian, cu 
respectarea în vigoare.
Art. 6 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom bacalaureat pe numele Andreescu V. Costel,
cu respectarea în vigoare.
Art. 7 Ap
inferior al , cu respectarea în vigoare.
Art. 8 Ap
numele Dogaru I. Florentin Ginel, cu respectarea în vigoare.
Art. 9 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratulu ud n Teleorman
conducerile lor de .

ie,
Inspec r General,

prof.



H 91/09.06.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 7123/09.06.2022, întocmit de Comisia de evaluare, privind de 
merit – sesiunea 2022 la propunerea comisiei paritare a I

Teleorman
punctajelor pentru 

l
r în vederea 

r, indiferent de categoria de 
pe
- prevederile art. 10 alin. (3) rit 
personalului didac 2, .M.E. nr. 
3551/07.04.2022;
- prevederile art. 264 alin (1) din Legea
ulterioare;
- categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, 

leorman din data 
de 20.04.2022;
- lista cu în ordinea de nctajelor,

, sesiunea 2022,
comisiei de evaluare

08.06.2022;
- procesul-verbal al Comisiei paritare a nr. 
7114/09.06.2022;
- nr. 3400/2015 privind -

5530/05.10.2011.

În temeiul prevederilor Regulamentului de org re lare,

Consiliul d

Art. 1 Ap

.
Art. 2 Ap
sol
d
punctajelor, indiferent de categoria de pe .
Art. 3 Compartimentele de specialitate din ud an Teleorman
conducerile lor de t vor duce l

ie,
Inspec

prof.



HOT 92/09.06.2022
Având în vedere:
-

evaluare a 
CV-
Teleorman;
-
- prevederile Ordinului nr. 5956/2020 privind 
-
2020.

Art. 1 -ului candidatului 
forma 

Art. 2
conducerea vor duce la îndeplinire prevederile 

prof. 



HOT 93/09.06.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 37131/09.06.2022, întocmit de 
compartimentul managementul resurselor umane, privind 

înscrise la concursul de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2022
co 6647/30.05.2022 a doamnei Ristache Ioana;

-
6647/30.05.2022;
- prevederile art. 4 alin. (20) al Metodologiei cadru de mobilitate a personalului didactic de predare 

- ;
-

- 8/2021,
-
privind  aprobarea Regulamentului-

Art. 1 Respinge .
Art. 2

prof. 



HOT 94/10.06.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 7194/10.06.2022, întocmit de general adjunct, prof. , prin 
care propune spre Lista resurselor 

, sesiunea iunie 2022;
- ;
- prevederile 

-
privind  aprobarea Regulamentului- ,

Art. 1 Lista resurselor 
evaluare, sesiunea iunie 2022, conform propunerilor din referat.
Art. 2
la îndeplinire prevederile p

prof. 



HOT 95/17.06.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 7323/16.06.2022, întocmit de inspectori i pentru managementul resurselor umane,
prof. Negrea Alexandra , privind aprobarea statului de 

-2023, prin care se propune spre 
-2023;

- prevederile S/09.06.2022
Teleorman cu nr. 7150/09.06.2022;
- prevederile
- p are 
privind  aprobarea Regulamentului- ,

Art. 1 -2023,

conform 
propunerilor din referat.
Art. 2

,

prof. Sorin Gabriel ILIE



H 96/17.06.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 7339/17.06.2022, întocmit de secretar Comisie de lor, inspector 

Marioara Adrian, prin care se propune spre aprobare 
, sesiunea 2022, 

nr. 7333/17.06.2022

;
- prevederile art. 10 rit personalului 

2, din 28.04.2021, .M.E. 
nr. 3551/07.04.2022;
- Gr
metodologie;
- prevederi .

În temeiul prevederilor Regulamentului de org lare,

Consiliul d

Art. 1 Ap
, în fo

Art. 2 Ap
merit, în 

.
Art. 3 Compartimentele de specialitate din ud eorman
conducerile lor de a îndeplinire prevederil

ie,
Inspec
prof. Sorin Gabriel ILIE



H 97/21.06.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 7474/21.06.2022, întocmit de secretar Comisie de lor, inspector 

Marioara Adrian, prin care se propune spre validare Tabel nominal cuprinzând punctajele
or ei de merit, ilor, sesiunea 

2022, nr. 7475/21.06.2022 Tabel nominal cuprinzând punctajele la concursul de 
ei de merit, sesiunea 2022, nr. 7476/21.06.2022;

- prevederile Metodologiei rit personalului didactic din 
2, din 28.04.2021, .M.E. nr. 

3551/07.04.2022;
- Gr nea 2022, anexa nr. 1 la 
metodologie;
- Tabelul nominal cuprinzând punctajele ei de merit, 

ilor, sesiunea 2022, nr. 7475/21.06.2022;
- Tabelul
sesiunea 2022, nr. 7476/21.06.2022;
- prevederi .

În temeiul prevederilor Regulamentului de org lare,

Consiliul d

Art. 1 Tabelul nominal cuprinzând punctajele la concursul de 
ei de merit, ilor, sesiunea 2022, nr. 7475/21.06.2022, în 

fo
Art. 2 Tabelul

.
Art. 3 Compartimentele de specialitate din ud eorman
conducerile lor de a îndeplinire prevederil

ie,
Inspec
prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 98/27.06.2022
Având în vedere:
- referatul nr. 7645/27.06.2022, întocmit de inspectori i pentru managementul resurselor umane, prof. 
Alexandra Negrea, privind de organizare a concursului pentru 

sesiunea 
iunie-octombrie 2022
Comisiei 

sesiunea iunie-octombrie 2022;
- prevederile art. 257, 258 

- prevederile O.M.E. nr. 4597/202

de stat, modific ;
- prevederile Regulamentului nr. 12506/08.10.2021 

;
- prevederile O. -cadru de organizare 

. .

Art. 1 Comisiei 
sesiunea iunie-octombrie 

2022
- – prof. Sorin Gabriel Ilie
- Membri –

                 
                 

               
                 
                 G

                 
Alexandria
                 ca” Alexandria

- Secretari -informaticieni – -
                                            , informatician, Liceul Tehnologic „G-ral. David Praporgescu”

Art. 2 Compartimentele de spec

prof. Sorin Gabriel ILIE


