
 
HOT 144/04.10.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 11991/04.10.2022

prin care se înainteaz
analiz i validare lista rezultatelor finale i Lista candid

iunie-octombrie 2022;
- Referatul nr. 11994/04.10.2022 ,

propunerile de încetare a numirii prin are în 
i director adjunct

preuniversitar
iunie-octombrie 

2022 numirea
22-2023, începând cu data de 05.10.2022, 

concursului, dar nu mai târziu de 31.08.2023, prin 
propunerile de cadre didactice în vederea numirii;
- propunerile domnului Sorin Gabriel Ilie

/director adjunct 2022-2023, începând cu 
data de 05.10.2022 ziu de 31.08.2023;
- prevederile Legii e ulterioare;
- prevederile Metodolog

preuniversitar, 4597/2021,
modific ;
- prevederile Procedurii Comisiei de organ

ere;
- prevederile art. 1 din Ministerul Edu 7.12.2021, 
privind declararea candidatului „ ”

21 alin. (3) din 
de stat, ane

e ulterioare;
- prevederile Regulamentului-cadru privi ionarea inspectoratelor e, aprobat 
prin Ordinul nr. 5530/05.10.2011, cu comp lterioare, aprobate prin Ordinul 

3400/2015 privind modificarea Regulamentului-cadru de 
organizar .

În temeiul prevederilor Regulamentului de organizar

Consiliul de Adminis

Art. 1 rezultatele unc
unea iunie-octombrie 2022, conform Anexei 

la referatul nr. 11991/04.10.2022.



 
Art. 2 la concursul de ocupare iilor de dir

iunie-octombrie 2022, conform 
Anexei la referatul nr. 11991/04.10.2022.
Art. 3 Ia act de încetarea numirii prin are i
director adjunct

preuniversitar de stat, sesiunea iunie-octombrie 2022, lista care constit ul nr. 
11994/04.10.2022.
Art. 4
05.10.2022 or prin concurs, -

Nr.
crt.

Propunere

1. Director Mocanu Marin
2.

Zâmbreasca
Director Stoian Mariana

3. CSEI Alexandria Director adjunct -Grigore 
Capitolina

4. Slobozia Director Dobromir Anda

5. Uda Clocociov Director Ilie Florentina
6. nr. 1 Lunca Director adjunct -Valentin
7. Liceul Tehnologic Sf. Haralambie 

Turnu 
Director adjunct Rece Liliana

8. Director Dobrescu Georgeta-
Gabriela

9. Director -
10. Director Popescu Cristian
11. Director Chiurtu Marius-Lucian
12. Beciu Director Grejdinoiu Germenica
13. nr. 2 Tunu Director

14. Director Davidescu Marian
15. Liceul Director Domol Georgeta 

Victoria

Art. 5 Compartimentele de specialitate din cadrul eleorman i
con vor duce la îndeplinire prevederile prezentei h

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 145/04.10.2022

Având în vedere:
- referatul nr. 11992/04.10.2022 pentru management resurselor umane, prof. 
Alexandra Negrea, privind aprobarea 

2-2023
în vederea a completarea or de post pentru personalul 

;
- prevederile Legii
- prevederile 
- –
- prevederile art. 11 lit m) din Regulamentul-
aprobat prin O. 011
-

Art. 1 
, conform referatului.

Art. 2

prof. Sorin Gabriel ILIE



 

HOT 46/04.10.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 11993/04.10.2022, prin care se
„Bursei profesionale”, pentru a 2-2023;

- prevederile Legii onale nr. 1/201
- Adresa M.E.-
- nului României;
- prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 5530/05.10.2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

l re.

În temeiul prevederilor Regulamentului de ctoratelor 

Consili

Art. 1 „Bursei profesionale”,
2-2023

Membri:
Prof. Gheorghescu Daniela, inspector colar pentru 
Prof. Marioara Adrian, ,
Prof. Cojocaru Ion tru chimie, biologie
Ec.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul vor
duce la îndeplinire prev

Inspe
prof. Sorin Gabriel ILIE



 

HOT 147/06.10.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 12066/06.10.2022 prin care se propune spre validare Lista cu rezultatele finale ale 
22-2023;

- privind s irii corpului de 
J Teleorman nr. 28/26.09.2022;

- prevederile Legii
- preveder
preuni
ulterioare;
- prevederile Regulamentului de 
OMEC nr. 6106/2020;
- prevederile Regulamentului- el

- Adresa M.E. nr. 4700/21.09.2021 -meto ul 
inspectoratelor e pentru r 2022-2023.

În temeiu

Consiliul 

Art. 1. Lista cu rezultatele finale al
22-2023, î 12066/06.10.2022.

Art. 2 vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei ho

Inspector colar General,
prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 148/11.10.2022
Având în vedere:

- referatul nr. 12059/06.10.2022 pentru managementul resursei umane,
prof. , prin care se propune spre planificarea concediilor
pentru inspectorii 22-2023;
- prevederile Legii
- prevederile Ordinului Nr. 4050 din 29 iunie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

.

Art. 1 planificarea concediilor inspectorii 22-
2023.
Art. 2

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 149/11.10.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 12164/10.10.2022, întocmit de inspectori i
prof. Ion Marilena

21-2022, prin care se propun spre aprobare manageriale 
directori directorii

Teleorman, 1-2022,
comisii;
-
- prevederile OMEN nr. 3

preuniversitar;
-

în anul 
2021-2022;

- Decizia nr. 1751/06.09.2022 de constituire 
a comisiei

2021-2022;
- 620/28.09.2022;
- -

5530/05.10.2011;

Art. 1 manageriale 
directorii/directorii 21-2022, conform Tabelului 

centralizator.
Art. 2

prof. Sorin Gabriel ILIE



 
HOT 50/11.10.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 12217/11.10.2022 pentru dezvoltarea resursei umane,
Mihaela Viviana CÎNU,
examenului l de definitiv

colar 2022-2023;
- prevederile art. 3, alin (2) din Metodologia-cadru de organizare

22-2023, aprobat prin O.M.E. nr. 
5723/27.09.2022;
-

2-2023, aprobat prin O.M.E. nr. 5723/27.09.2022;
- prevederile Legii r. 1/20

În temeiul prevederilor 

Consiliul de Adm

H

Art. 1 ca nt, sesiunea iulie 
2023,
Alexandria.
Art. 2 constituirea Comisiei de

, 2-2023,
:

: Prof.
Prof. Cînu Mihaela Viviana

Secretar: Prof. Marin Cristian Nicolae
Alexandria

uale:
- , consilier IT- Teleorman-

activitatea de comu
- Mitran Adrian -

Membri:
- Prof.
- Prof.
- Prof. , ins
- Prof.



 
- Prof. -
- Prof. Gheorghescu Daniela c
- Prof.
- Prof. istorie i socio-umane
- Prof. Cojocaru Ion,
- Prof. Ologeanu Nicolae Valentin

Art. 3 olar J
conducerea i

prof. Sorin Gabriel ILIE 



HOT 51/11.10.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 12208/11.10.2022, întocmit de inspector general adjunct, prof
Vasile, prin care se propune spre aprobare Consultative pe 
discipline, din Teleorman 2-2023;
-
- prevederile art. 11, lit. w din Regulamentul-cadru inspectoratelor 
colare, aprobat prin Ordinul nr. 5530/05.10.2011, ,

Art. 1 Consiliilor Consultative pe discipline din cadrul Inspectoratului 
Referatului nr. 12208/11.10.2022.

Art. 2
persoanele implicate vor d

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 152/11.10.2022

Având în vedere:

- Graficul unic de 
ale Inspectoratului 

o orman pentru anul 22-2023;
- prevederile Legii
- prevederile Regulamentului-cadru privi
a r, aprobat prin Ordinul nr. 5530/05.10.2011, c

lterioare, aprobate prin Ordin
3400/2015 privind modificarea Regulamentului-
inspectorat ;
- prevederile Regulamentului de 
OMEC nr. 6106/2020;
- prevederile Regulamentului-
preuniversitar aprobat prin Ordinul de ministru nr. 4183 din 4 iulie 2022;
- prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 5561/2011 privind aprobarea Metodologiei privind formarea 

ulterioare;
- prevederile O.M.E. nr. 5722/27.09.2022 –

;
- Adresa ME nr. 4700/DGMRURS/22.09.2022, privind 

gradu pentru r 2022-
2023.

În temeiul preved

Art. 1
control ale olar pentru anul 22-2023.
Art. 2 Consiliul de Adminis va duce la 

prof. Sorin Gabriel ILIE



 
HOT 153/19.10.2022

Având în vedere:

- Teleorman nr. 11926/03.10.2022 pentru anul
colar 2021-2022;

- Planul managerial nr. 12658/19.10.2022 pentru  
anu 22-2023;
- prevederile Legii ulterioare;
- prevederile Regulamentului-cadru privi inspectoratelor e,
aprobat prin Ordinul nr. 5530/05.10.2011, cu lterioare, aprobate 

3400/2015 privind modificarea 
Regulamentului- ;

În temeiu

Art. 1 Teleorman nr. 11926/03.10.2022
pentru anul colar 2021-2022.
Art. 2 Planul managerial nr. 12658/19.10.2022
Teleorman pentru 2022-2023.
Art. 3 eleorman vor
duce la îndeplinire prevederile prez

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 154/19.10.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 12582/18.10.2022

prin 
care sunt înaintate spre avizare propunerea din 

numirea în 
–

începând cu data de 19.10.2022 a
2-2023;

- prevederile Legea
ulterioare;

- prevederile art. 85 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
2022-2023, O.M.E. nr. 5578/2021, cu 

- ântul cadrului
de ;
- 4945/DGMRURS/17.10.2022 privind numirea 

,
începând cu 19.10.2022;
- -

5530/05.10.2011;

Art. 1 Ia act de a ar Stancu 
Estera Ligia.
Art. 2 i a doamnei 
Stancu Estera Ligia pe postul ei pentru pro -

, începând cu data de 19.10.2022 
2-2023.

Art. 3

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 155/19.10.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 12612/19.10.2022 privind -

încadrare în regim de plata cu ora înregistrate;
- prevederile Legii
- prevederile art. 20 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

2022-2023, O.M.E. nr. 5578/2021, cu 

-
-2023;

- -

5530/05.10.2011.

Art. 1 A didactice care îndeplinesc 

Art.2

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 156/19.10.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 12610/19.10.2022 privind aprobarea 

;
- prevederile Legii
- prevederile art. 29 (1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

2022-2023, O.M.E. nr. 5578/2021, cu 

- solicitarea doamnei ;
- ea Regulamentului-

5530/05.10.2011.

Consiliul de 

Art. 1 solicitarea doamnei Luptaciu C. Emanuela, profesor titular de geografie la Colegiul 

.
Art.2
conducerea i

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 157/19.10.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 12611/19.10.2022 privind aprobarea , prin care 

– conform procesului-
verbal nr. 604/29.09.2022;
- prevederile Legii
- prevederile art. 99 (3) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

2022-2023, O.M.E. nr. 5578/2021, cu 

- solicitarea doamnei 151/07.10.2022;
- a Regulamentului-

5530/05.10.2011.

Consiliul de 

Art. 1
din Metodologie.
Art.2
conducerea i

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 158/19.10.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 12618/19.10.2022
2022-2023,

- prevederile Legii ;
- -2023;
- prevederile OME nr. 3062/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea Programului 

– i privind organizarea Programului „A doua 
– secundar;

-
- prevederile 

prin OMECTS nr. 5530/2011, cu 

Art. 1 2022-2023, conform 

-
-
-
-
-
-
-
- .
Art. 2

rare încheiat.
Art. 3 Teleorman 

lar General,
prof. Sorin Gabriel ILIE



H 159/19.10.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 12590/19.10.2022

prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
Diplom t pe numele Gheorghe N. Iuliana.

- Referatul nr. 12591/19.10.2022
izare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 

de absolvire a pe numele Anca T. Jana. În referat se 
n vigoare;

- Referatul nr. 12592/19.10.2022
prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Diplom

bacalaureat pe numele Danciu F. Nela Ionela. În refe entele au fost 

- Referatul nr. 12593/19.10.2022
prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Diplom

bacalaureat pe numele . În refe e
sunt
- Referatul nr. 12594/19.10.2022, întocmit de domnul inspec

prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Diplom
bacalaureat pe numele Ciocan M. Monica-Georgiana. În refe entele au fost 

- Referatul nr. 12595/19.10.2022
prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Diplom

i profesionale pe numele . În refe
docume
- Referatul nr. 12596/19.10.2022

prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Certificat 
erii pe numele Dorojan M. Valentina. În refe

docume în conformitate cu l
- Referatul nr. 1259719.10.2022

prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Certificat 
de pe numele Dorojan M. Valentina. În refe
docume
- Referatul nr. 1259819.10.2022

prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Certificat 
de absolvire a anului de completare pe numele Dorojan M. Valentina. În refe
docume
- Referatul nr. 12599/19.10.2022

prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Certificat 
de II pe numele Dorojan M. Valentina. În refe
docume
- 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 Gheorghe N. Iuliana,
cu respectare
Art. 2 Ap eliberarea unui duplicat pentru de absolvire a 
ani pe numele Anca T. Jana, cu respectare în vigoare.
Art. 3 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele Danciu F. Nela 
Ionela, cu respectare în vigoare.
Art. 4 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele , cu 
respectare în vigoare.
Art. 5 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele Ciocan M. Monica-
Georgiana, cu respectare în vigoare.
Art. 6 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom pe numele 

, cu respectare în vigoare.
Art. 7 Ap eliberarea unui duplicat pentru erii pe
numele Dorojan M. Valentina, cu respectare în vigoare.
Art. 8 Ap eliberarea unui duplicat pentru Certificat de c pe numele 
Dorojan M. Valentina, cu respectare în vigoare.
Art. 9 Ap eliberarea unui duplicat pentru Certificat de absolvire a anului de completare pe numele 
Dorojan M. Valentina, cu respectare în vigoare.
Art. 10 Ap eliberarea unui duplicat pentru Certificat de II pe numele 
Dorojan M. Valentina, cu respectare în vigoare.
Art. 11 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratulu ud n Teleorman
conducerile lor de .

ie,
Inspec r General,
prof. Sorin Gabriel ILIE



160/19.10.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 12613/19.10.2022, întocmit de , prof. 
Mihaela Viviana Cînu, pri solicitarea doamnei Mitroi 

, profesor titular la , de amânare cu 2 ani a 
-2026;

- Referatul nr. 12615/19.10

(Coltuc) Carmen Diana, profesor an cel Mare” 
Alexandria, -

;
-
- prevederile Metodologiei

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

Art. 1 solicitarea doamnei 

-2026.
Art. 2 solicitarea 

-
.

Art. 3
conducerile lor

prof. Sorin Gabriel ILIE



 

HOT . 161/31.10.2022

- raportul nr. 12867/24.10.2022, întocmit de , privind repartizarea 
drepturi 

salariale în bani, stabilite prin

i ,

30 septembrie 2022;
- prevederile Ordinului 3140/16.02.2022 privind repartizarea s
cheltuielilor cu s drepturi salariale în bani, stabilite prin 

mânt special ;
- prevederile Legii ,

În tem

Art. 1 Raportul nr. 12867/24.10.2022
III, la 30 septembrie 2022 surile propuse.
Art. 2

P edinte Consiliul de Administra ie,
Inspector colar General,
prof. Sorin Gabriel ILIE



162/31.10.2021

Având în vedere:

- Referatul nr. 12642/19.10.2021, întocmit de doamna
tehnic, prof. Gheorghescu Daniela, prin car aprobare Regulamentul propriu de 

CLDPS Teleorman nr. 12604/19.10.2022;
-
- prevederile Ordinului

.

re,

Art. 1 CLDPS Teleorman nr. 
12604/19.10.2022.
Art. 2

al,
prof. Sorin Gabriel ILIE



163/31.10.2021

Având în vedere:

- Referatul nr. 12605/19.10.2021, întocmit de doamna
tehnic, prof. Gheorghescu Daniela, prin car aprobare Comitetului 
Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) Teleorman 022-2023,

;
-
- prevederile Ordinului

;
- Anexa 1 la Nota MEN-CNDIPT nr. VET 1515/26 CLDPS 

2-2023;
- -

În temeiul prevederilor Regulamentului de organiza

Art. 1 propunerile privind a Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului 
1-2022 .

Art. 2

prof. Sorin Gabriel ILIE


