
HOT 64/04.04.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 3235/04.04.2022, întocmit de 
compartimentul managementul resurselor umane, privind 

;
-
2967/30.03.2022 ;
- prevederile art. 4 alin. (20), art. 57 alin. (2) al Metodologiei cadru de mobilitate a personalului 

- ;
-
didactic de predare pentru anu - ;
-
privind aprobarea Regulamentului-

În temeiu

Art. 1 Respinge solicitarea a
, alta 

Art. 2
conducerea i

prof. 



 

HOT 65/04.04.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 3225/04.04.2022 prin care se propunerile de 

didactice numite pri e
an -2022, vacante în urma 

începând cu data de 18.04.2022, a cadrelor didactice 
numite prin în e de director ,
sesiunea 2021 (anexa 2) spre 
avizare propunerile de numire i începând cu data de 
18.04.2022, la organizarea concursului de ocupare a 

-2022,
ile vacante de director mânt preuniversitar de 

stat din Teleorman ector 
de stat, sesiunea 2021 (anexa 3)

specifice func la ea, începând cu 
data de 18.04.2022 -2022 ;
- prevederile Legii e, art. 
2541, alin. (1) alin. (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);

-
,

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

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

- tor adjunct în 
/preluare de

specifice func începând cu data de 18.04.2022;

În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare



 
Consiliu

Art. 1 Ia act de încetare
e

an -2022, vacante în urma 

de stat, sesiunea 2021.
Art. 2 Ia act de încetarea

.
Art. 3 Avizeaz favorabil ,

începând cu 18.04.2022 dar nu mai târzi
a -2022

Nr.
crt.

Unit Propunere

1.
ALEXANDRIA

Director

2.
CENTRUL 

ALEXANDRIA
Director adjunct Buzatu-Bobocel

Cristina

3.
LICEUL TEHNOLOGIC "SF. 
HARALAMBIE" TURNU Director adjunct Rece Liliana

4. Director Alexandru

5. 3 ZIMNICEA Director Ologeanu Ion

6. BECIU Director Grejdinoiu 
Germenica

7. Director T

8. NR. 
1 Director Davidescu Marian

9. LICEUL TEHNOLOGIC 
- Director Ilie Eugenia

10. Director Const



 

11. Director Leafu Florin

12. Director

13. Director Chiurtu Marius 
Lucian

14. 1 LUNCA Director adjunct C
Valentin

15. Director

16. Director Mocanu Marin

17. Director Popescu Cristian

18. ” ZÂMBREASCA Director Stoian Mariana

19. "MARIN PREDA" SILI Director

20. SLOBOZIA MÂNDRA Director Alina

21.
BUNESCU" SUHAIA

Director

22. UDA CLOCOCIOV Director Ilie Florentina

23. Director

Art. 4 Avizeaz favorabil propunerile de lor de conducere prin delegare de 
18.04.2022,

Director Vlada Florinela

Art. 5 Compartimentele de specialitate din cadrul eleorman i
vor duce la îndeplinire prevederile pre

eral,
prof. 



HOT 66/04.04.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 3236/04.04.2022, întocmit de , privind propunerile de 
repartizare a

repartizarea acestor sume;
- prevederile Legii ,

În temeiul prevederi

Art. 1 propunerile de repartizare 

Art. 2

prof. 



HOT 67/04.04.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 3401/06.04.2022, întocmit de 
compartimentul managementul resurselor umane, privind 

2022-2023 a
doamnei Ma , înregistrat 3171/01.04.2022, referitoare la 

- prevederile art. 4 alin. (20), art. 57 alin. (2) al Metodologiei cadru de mobilitate a personalului 
- ;

- dologia cadru de mobilitate a personalului 
- ;

-
privind aprobarea Regulamentului-c

Art. 1 doamnei 
.

Art. 2
conducerea i

prof. 



HOT 68/06.04.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 3233/04.04.2022 privind gimnazial, pentru anul 

-2022,
i

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

- -
2022;

- i
- prevederile 

.

Art. 1
la

Alexandria :
- Vecu Robert Mihai la clasa a V-a
- la clasa a V-a
- Ceche Maria Denisa la clasa a V-a
- la clasa a V-a

Art. 2 Teleorman 

prof. Fl



HOT 69/06.04.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 3387/06.04.2022, întocmit de , auditor I AS, prin care se 

propunerea de a scoate la concurs  
postul de audit I AS;
-
bugetul alocat în anul 2022;
-
-
- prevederile Regulamentului-

;

Consiliul de

Art. 1 scoaterea la concurs a postului de audit I AS, conform referatului prezentat.
Art. 2



HOT 70/06.04.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 3429/06.04.2022, întocmit de doamna , referent I AM, prin care se 

ocuparea postului vacant de referent I 

epând cu data de 01.04.2022;
-
- prevederile Regulamentului-

;
-
-
-
Teleorman.
În temeiul prevederilor Regulamentului de org

Art. 1

data de 01.04.2022.
Art. 2



HOT 71/12.04.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 3911/12.04.2022, întocmit de 
compartimentul managementul resurselor umane, privind cu 

le din 7-8
aprilie 
domnului Iorga Adri

;
-
11.04.2022,
- prevederile art. 4 alin. (20) al Metodologiei cadru de mobilitate a personalului didactic de predare 

-
- prevederile art. 5 alin (6) din Metodologia – cadru de mobilitate;
- prevederile art. 54 – 58 din Metodologia cadru de mobilitate a personalului didactic de predare pentru 

22-
-

-
-
privind  aprobarea Regulamentului-

Art. 1 Respinge domnului Iorga Adrian Octavian, profesor titular pe postul didactic/catedra 
.

Art. 2

Art. 3
conducerile lor vor 

prof. 



 

HOT . 72/12.04.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 3912/12.04.2022 privind avizarea programului „ ” pentru anul 
-2022
-2022, pentru „Mihai Eminescu” ;

- prevederile Legii
- prevederile  Ordinului nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a 
Programului „ , cu 
- solicitarea i .

În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare re a inspector

Art. 1 -2022, pentru 
„Mihai Eminescu” .

Art. 4 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectorat ean Teleorman
i conducerea i nt vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hot râri.

P edinte Consiliul de Administra ie,
Inspector colar General,

prof. Florin ORI



 
HOT 73/14.04.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 3949/13.04.2022

prin care se înainteaz avizare propunerea
de numire p i Liceul Teoretic
„Constantin Noica” Alexandria începând cu data de 18.04.2022;
- 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);

-
, nr. 

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

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

- cererea domnului profeso ra
de director la Liceul Teoretic „Constantin Noica” Alexandria
3883/12.04.2022;
- , 3704/11.04.2022, prin care 
so Liceul Teoretic „Constantin Noica” Alexandria;
- c ântul domnului prof. Strujac Emil, înregistrat la ISJ Teleorman cu nr. 3930/12.04.2022, 

la Liceul Teoretic „Constantin Noica” Alexandria,
tului, începând cu data de 18.04.2022

mai târziu de 31.08.2022.

În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare
Consiliul

Art. 1 Avizeaz favorabil propunerea de numire i, în 
Liceul Teoretic „Constantin Noica” Alexandria, a domnului prof. Strujac 

Emil, începând cu data de 18.04.2022, p mai târziu de 
31.08.2022.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul eleorman i

vor duce la îndeplinire prevederile pre

e
Inspector

prof. 



H 74/12.05.2021

Având în vedere:
- Referatul nr. 4183/20.04.2022, întocmit de pentru managementul resurselor umane,
prof. Negrea Alexandra,
pentru personalul didactic auxiliar, prin care se pro

Procedurii 
de ic auxiliar, sesiunea 2022,

;
- Referatul nr. 4184/20.04.2022, întocmit de pentru managementul resurselor umane,
prof. Negrea Alexandra, privind aprobarea onal 
(didactic de
discipline/ propune spre aprobare 

Paritare de la ni n
pe categori

discipline, sesiunea 2022;
- prevederile art
me 2, din 28.04.2021,

.M.E. nr. 3551/07.04.2022;
- procesul verbal nr. 4133/18.04.2022
Teleorman;
- prevederi .

În temeiul prevederilor Regulamentului de org lare,

Consiliul d

Art. 1 Ap Procedura de
auxiliar, sesiunea 2022, în fo
Art. 2 Ap de merit defalcate pe categori
conform referatului, în baza ii Comisiei Parit
Teleorman, 2 ul 

didactic auxiliar = 191 + 6 = 197.
Art. 3 Compartimentele de specialitate din ud eorman
conducerile lor de

ie,
Inspec

prof.



HOT 75/26.04.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 4272/26.04.2022, întocmit de 
compartimentul managementul resurselor umane, privind validarea listelor finale care 

-cadru de mobilitate pentru personalul didactic de predare din 

-2023;
-

3 Zimnicea privind aprobarea emiterii acordului de principiu privind reîncadrarea 
-

- prevederile art. 82 alin. (7) al Metodologiei cadru de mobilitate a personalului didactic de predare 
-

-
didactic de predare pentr -
-
privind  aprobarea Regulamentului-

În tem

Art. 1 care cuprinde cadrele didactice pensionate care au avut calitatea de titular 

-2023.
Art. 2
conducerile lor vo

prof. 


