
 
HOT . 101/01.08.2022

- raportul nr. 8887/01.08.2022, întocmit de , privind repartizarea 
drepturi 

salariale în bani, stabilite prin

,

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

;
- prevederile Legii ,

În tem

Art. 1 Raportul nr. 8887/01.08.2022 I,
la 30 iunie 2022 propuse.
Art. 2

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



 
HOT . 102/01.08.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 8790/28.07.2022 prin care se propune C spre 
aprobare Procedura privind elevi la clasa 

, din 
2022-2023;

- prevederile Legii
- prevederile Ordinului ME nr. 3445/2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor 

-
- prevederile OME nr. 3971/2022 pentru modificarea OME nr. 3445/2022 privind aprobarea 
Metodolo -2023;
- prevederile Regulamentului-cadru de organizare i func ionare a
preuniversitar aprobat prin Ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020,

- prevederile Regulamentului nr. 12506/08.1

- prevederile;
- prevederile Regulamentului-cadru privind i func ionarea consiliului de 
administr atului colar, aprobat prin Ordinul nr. 5530/05.10.2011, cu mo ile 

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

În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare na

Art. 1 Aprob Procedura privind ilor de elevi 

2022-2023;.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectorat ean
Teleorman i conducerile ilor vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hot râri.

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



 

HOT . 103/01.08.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 8890/01.08.2022 prin care se propune C spre 
aprobare propunerea de actualizare a Procedurii e privind 

e a posturilor didactice/catedrelor 
vacante/rezervate, din data de 13 iulie 2022;
- prevederile Legii
- prevederile Regulamentului nr. 12506/08.1

- prevederile art. 72 alin (2) din Metodologia-cadru de mobilitate a personalului didactic de 
-2023, apr rin OME nr. 5578/2021;

- prevederile Regulamentului-cadru privind i func ionarea consiliului de 
administr atului colar, aprobat prin Ordinul nr. 5530/05.10.2011, cu mo ile 

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

În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare na

Art. 1 Aprob actualizarea Procedurii e privind 
lor 

vacante/rezervate, din data de 13 iulie 2022.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectorat ean
Teleorman i conducerile lor vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hot râri.

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



H 104/01.08.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 8868/01.08.2022

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

- Referatul nr. 8869/01.08.2022
larizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 

Diplom t pe numele Prejbeanu S. Raluca

- Referatul nr. 8870/01.08.2022
prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Diplom

bacalaureat pe numele . Î entele au fost 

- Referatul nr. 8871/01.08.2022
prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Certificat 

de ucenici pe numele 

- Referatul nr. 8872/01.08.2022, întocmit de domnul inspecto a
arizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Diplom

bacalaureat pe numele -
în conformitate

- Referatul nr. 8873/01.08.2022
prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Certificat 

de capacitate pe numele 

- Referatul nr. 8874/01.08.2022
prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Diplom

bacalaureat pe numele Simion M. Rafael-Sorin

- Referatul nr. 8875/01.08.2022
prin care se propune eliberarea unui duplicat pentru Diplom t

pe numele Stan Gh. Mirela- fost 
sunt în conformitate cu leg
- Referatul nr. 8876/01.08.2022

larizare, prin care se propune de 
studiu Diplom t pe numele Nedelcu M. Dobre

- Referatul nr. 8877/01.08.2022
prin care se propune 

studiu pe numele Gh. Eliodor. În referat se 

- Referatul nr. 8878/01.08.2022
prin care se propune 

studiu D pe numele Fieraru V. Ion-Ciprian. În referat se 

- Referatul nr. 8879/01.08.2022
arizare, prin care se propune 



studiu bacalaureat pe numele 
documentele au fost verificate 
- Referatul nr. 8880/01.08.2022

prin care se propune 
studiu Certificat de absolvire a liceului pe numele Enache Gh. Zamfira-Liliana. În referat se 

- Referatul nr. 8881/01.08.2022
prin care se propune 

studiu Certificat de profesionale pe numele Enache Gh. Zamfira-Liliana. În referat se 
vigoare;

- Referatul nr. 8882/01.08.2022
prin care se propune spre 

studiu 3, pe numele Tudorache S. Alexandra-Mihaela. În 
refer re;
- Referatul nr. 8883/01.08.2022

prin care se propune spre aprobare c
studiu pe numele . În referat se 

- Referatul nr. 8884/01.08.2022
prin care se propune 

studiu bacalaureat pe numele Tudorache S. Alexandra-Mihaela
oare;

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

d itar,
.

În temeiul prevederilor Regulamentului de organ lare,

Consiliul d

Art. 1 Ap eliberarea unui duplicat pentru aureat pe numele , cu 
respectare
Art. 2 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele Prejbeanu S. Raluca,
cu respectare în vigoare.
Art. 3 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele 
Leonard, cu respectare în vigoare.
Art. 4 Ap eliberarea unui duplicat pentru de ucenici pe numele 

, cu respectarea legisla în vigoare.
Art. 5 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele -

, cu respectare în vigoare.
Art. 6 Ap eliberarea unui duplicat pentru Certificat de capacitate pe numele Mircea N. Daniel 

, cu respectare în vigoare.
Art. 7 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele Simion M. Rafael-
Sorin, cu respectare în vigoare.
Art. 8 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele Stan Gh. Mirela-

, cu respectare în vigoare.
Art. 9 Ap Diplom t pe numele 
Nedelcu M. Dobre, cu respectare în vigoare.



Art. 10 Ap
Profesionale pe numele Gh. Eliodor, cu respectare în vigoare.
Art. 11 Ap Diplo
Profesionale pe numele Fieraru V. Ion-Ciprian, cu respectare în vigoare.
Art. 12 Ap bacalaureat pe numele 

, cu respectarea le în vigoare.
Art. 13 Ap Certificat de absolvire a liceului pe
numele Enache Gh. Zamfira-Liliana, cu respectare în vigoare.
Art. 14 Ap completarea în vederea completarea în ve Certificat de 

profesionale pe numele Enache Gh. Zamfira-Liliana, cu respectare în vigoare.
Art. 15 Ap completarea în vederea Certificat de 
ca 3, pe numele Tudorache S. Alexandra-Mihaela, cu respectare
în vigoare.
Art. 16 Ap completarea în vederea 
absolvire a pe numele M , cu respectare în vigoare.
Art. 17 Ap completarea în vederea 
absolvire a bacalaureat pe numele Tudorache S. Alexandra-Mihaela, cu respectarea
leg în vigoare.
Art. 18 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratulu ud
conducerile lor de .

ie,
Inspec r General,
prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 105/16.08.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 9429/16.08.2022

prin care sunt 
înaintate spre avizare propunerile 

numirea

r 2022-2023;
- prevederile Legea

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

-
de ;
- 3928/DGMRURS/16.08.2022 privind 

, începând cu 01.09.2022;
- -

5530/05.10.2011;

În 

Art. 1 Ia act de ar
-
-
-
-
-
-
- tului de coordonare 

-

-
socio-
-

- vind accesul la 

-
-



-

- Stancu Estera Ligia, 

- pentru dezvoltarea resursei umane
- , 1
-
-
Art. 2

2-2023
-

-
-
-
-
-
-
- e, 0,5+0,5 

-
socio-
-

-
-

-
-
-
-
-
- Stancu Estera Ligia,
Art. 3

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 106/16.08.2022
Având în vedere:
- referatul nr. 9379/16.08.2022
Vilae a

universitar, în anul 
22-2023 dar nu mai târziu de 31.08.2023, prin care se 

e lista cu propunerile de cadre didactice în vederea numirii;
- propunerile domnului Sorin Gabriel Ilie

/director adjunct 2022-2023
organizarea concursului, dar nu mai târziu de 31.08.2023;
- prevederile art. 2541, alin (1) 

- prevederile Metodol
21-2022 C. nr. 5991/2020, cu modific

5, alin. 1;
- prevederile O.M.E. nr. 4183/04.07.2022 privind aprobarea Regulamentului-

,
- -
c
5530/05.10.2011;
-
de director/director adjunct,

În 

Art. 1
2-2023,

începând cu data de 01.09.2022 3

Nr.
crt.

Propunere

1. Director
2.

Zâmbreasca
Director Stoian Mariana

3. Director Alexandru
4. Director
5. CSEI Alexandria Director Cepan Alina Daniela
6. CSEI Alexandria Director adjunct -Grigore 

Capitolina
7. Slobozia Director Dobromir Anda

8. Uda Clocociov Director Ilie Florentina
9. Marin Preda Director

10. nr. 1 Lunca Director adjunct -Valentin
11. Liceul Tehnologic Sf. Haralambie 

Turnu 
Director adjunct Rece Liliana



12. Director Dobrescu Georgeta-
Gabriela

13. nr. 3 Zimnicea Director Peia Petru Stelian
14. Director Cojocaru Gabriela
15. Director -
16. Director -Oana
17. Director Popescu Cristian
18. Director Chiurtu Marius-Lucian
19. Beciu Director Grejdinoiu Germenica
20.

Bunescu Suhaia
Director

21. nr. 2 Tunu Director

22. Director Davidescu Marian
23. Liceul Director Ilie Eugenia

24. Director
25. CJRAE Teleorman Director Soare Mirela Mariana

Art. 3

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 107/22.08.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 9545/22.08.2022 privind 
2022-2023, suplimentarea , în mod 

;
- prevederile art. 63, alin. 3 din Legea

ulterioare;
- -

- ;
- prevederile 

.

Art. 1 suplimentarea -
,

- suplimentarea cu 13 locuri (de la 55 de la 68 de 
) la Alexandria;

- suplimentarea cu 20 de gram prelungit (de la 60 de la 80 de 
, de la 2 grupe la 3 grupe) la ;

- suplimentarea cu 17 locuri (de la 50 de 

-
–

Gimnaziale „Dan Berindei”
- de la 2 clase la 3 

-

- suplim de la 2 clase la 3 

- suplimentarea cu a V-a (de la 2 clase la 3 clase pentru 66 de elevi
„Mihai Eminescu” Alexandria;
- -

- –

- –
Berindei”
- toare (de la 66 de elevi la 68 de elevi pentru 3 clase), cu 1 
loc la clasa I (de la 72 de elevi la 73 de elevi pentru 3 clase), cu 2 locuri la clasa a II-a (de la 83 de 



elevi la 85 de elevi), cu 3 locuri la clasa a VII-a (de la 83 de elevi la 86 de elevi) 
„Mihai Viteazul” Alexandria;
- -

Alexandria.
Art. 2 Teleorman 

prof. Sorin Gabriel ILIE



108/22.08.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 9536/22.08.2022, întocmit de , prof. 
, pri amânarea cu 1 an a 

-2023 a doamnei Albu
(Chelu) Ioana Cornelia, la ala Gimnazial „Dan Berindei” 

;
- prevederile Legii 
- prevederile Metodologiei

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

Art. 1 
2022-

.
Art. 2

i .

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 109/24.08.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 9671/24.08.2022, întocmit de , privind 

;
- ;
- prevederile Legii ,

Art. 1 repartizarea sumelor
- Palatul Copiilor Alexandria –
- CSS Alexandria – 1 autoturism,150 000 lei;
- CCD Teleorman –
- – portabile, calculator, mobilier, 50 000 lei;
- –
- I.S.J. Teleorman –
Art. 3 or duce 

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 110/24.08.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 9670/24.08.2022, întocmit de , compartimentul
managementul resurselor umane, privind aprobarea Centrului pentru Concursul –
sesiunea august 2022, prin care se propune 
propunerea de desemnare a Centrului de concurs 

„Mihai Eminescu” din Alexandria ;
-
- prevederile art. 98 din Metodologia cadru de mobilitate a personalului didactic de predare pentru anul 

-2023, apro
- prevederile Regulamentului-

e,

Art. 1 
, conform propunerilor din referat.

Art. 2
conducerile lor vor duce la îndeplinire prevederile 

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 111/24.08.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 9642/24.08.2022, întocmit de Marioara Adrian, compartimentul
, privind aprobarea

, prin care se propune 
aprobare 

-2023;
-
- prevederile Metodologiei-

ulterioare,
- prevederile Regulamentului-

lterioare,

Art. 1 
-2023.

Art. 2
conducerile lor

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 112/24.08.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 9641/24.08.2022 privind 
2022-2023, suplimentarea , în mod 

;
- prevederile art. 63, alin. 3 din Legea

ulterioare;
- -

- ;
- prevederile 

.

Art. 1 suplimentarea -
,

- suplimentarea cu 1 loc clasa a II-a (de la 112 elevi la 113, pentru 4 clase) la 
;

-
„
- suplimentarea cu 1 dublu Uda Clocociov.
Art. 2 Teleorman 

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 113/31.08.2022
Având în vedere:
- referatul nr. 10161/31.08.2022 ,

-2022, respectiv 

numirea de director 
22-2023 dar nu mai 

târziu de 31.08.2023
vederea numirii;
- propunerile domnului Sorin Gabriel Ilie

/director adjunct 2022-2023
concursului, dar nu mai târziu de 31.08.2023;
-

- prevederile art. 2541, alin (1) alin (7) 

-
21-2022 O.M.E.C. nr. 5991/2020, cu modific

ulterioare, art. 85, alin. 1;
- prevederile O.M.E. nr. 4183/04.07.2022 privind aprobarea Regulamentului-

- -cadru de 
;

- cererile de retr

-
director/director adjunct,

,

Art. 1 Ia act de doamnelor Ilie 

-2023.
Art. 2
01.09.2022 or prin concurs, -2023, 

- Mocanu Marin, director –
- Domol Georgeta Victoria, director -
- Radu Marin, director adjunct -
- Dide Amalia Larisa Costina, director - Liceul Teoretic „Constantin Noica” Alexandria.
Art. 3 
Art. 4

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 114/31.08.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 10223/31.08.2022 privind 
2022-2023, suplimentarea , în mod 

;
- prevederile art. 63, alin. 3 din Legea

ulterioare;
- prevederile Regulamentului-

preuniversitar aprobat prin Ordinul 4183 din 4 iulie 2022;
- ;
- prevederile 

.

Art. 1 suplimentarea -

- suplimentarea cu 1 loc la clasa a XI-a (de la 31 de elevi la 32) -a (de la 31 de 
elevi la 32) la Liceul Teoretic Videle;
-
„ ” ;
- suplimentarea cu 2 locuri la clasa a XI-a (de la 60 de elevi la 6 -a (de la 30
de elevi la 31)  la 
-

suplimentarea cu 0,5 clasa a V- -a;
- - -

i;
- -ral. 

Art. 2 Teleorman 

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 115/31.08.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 10225/31.08.2022 -
emiterea avizului conform în vederea 

Croitoru ;
- proiectul de h

-
- prevederile Legii Edu
- prevederile OME nr. 5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

-2023.

În temeiul prevederilor Regulament

Art. 1 emiterea avizului conform 

.
Art. 2
conducerea i

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 116/31.08.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 10230/31.08.2022, întocmit de doamna general adjunct, prof. 
Ramona,
de manager de proiect, privind avizarea propunerii de redistribuire a cheltuielii bugetare privind 

le” în valoare de 191249,36 lei, valoare 

POCU/665/6/23/133572
Solicitantul proiectu
Prietenie Româno- - ;
- prevederile Legii
-

În temeiul prevede

Art. 1

icitantul proiectului, 
- .

Art. 2
la îndeplinire prevederile prezent

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 117/31.08.2022

Având în vedere:

-
august-septembrie 2022;

- prevederile Legii
-

– 2022;
- preved – 2022,

În temeiu

Art. 1 -septembrie 2022 la 
.

Art. 2
i.

prof. Sorin Gabriel ILIE


