
 

HOT . 55/09.03.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 2122/09.03.2022 prin care compartimentul managementul resurselor umane 
solicit

de bacalaureat
deciziei,
- prevederile Legii
- prevederile  Ordinului amenului 

- 2022,
-

-2022,

În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare 

Art. 1 Aprob Comisiei 
2022

Membri:

3 mbi moderne

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

P edinte Consiliul de Administra ie,
Inspector colar General,

prof. Florin ORI



 

HOT . 56/09.03.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 2113/09.03.2022
2021-2022;
- prevederile Legii
- prevederile  Ordinului nr. 

„A doua 
”;

- , ID 147192 - „ ANSA – O
carierei tale!”;
- , ID 148141 - „ ANSA – O
tineri din comunitate!”.

În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare 

Art. 1 Aprob -2022,

- „Anghel Manolache” – 20 de locuri secundar inferior
- Buzescu – 20 de locuri secundar inferior
- Liceul Teoretic Olteni – 17 locuri nivel primar, 19 de locuri secundar inferior
- „Mihai Eminescu” – 20 de locuri secundar inferior
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectorat ean
Teleorman vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hot râri.

P edinte Consiliul de Administra ie,
Inspector colar General,

prof. Florin ORI



HOT 57/21.03.2022

Având în vedere:
- referatul nr. 2477/21.03.2022 privind validarea listelor finale cuprinzând cadrele didactice pentru 

propune spr

postului/catedrei, 
,

conform anexei;
- art. 53 alin. (1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

- 2021;
- prevederile Metodologia-cadru privind mobilitatea 

-2023,
cu O.M.E. nr. 5578/10.11. 2021;

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

,

Art. 1 care cuprinde cadre didactice pentru care se propune emiterea deciziilor 

u
.

Art. 2
vor duce la îndeplinire prevederile prez

prof. 



58/21.03.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 2479/21.03.2022, întocmit de , prof. 
, pri amânarea cu 2 ani a

seria 2020-2022 a doamnei Ivan (Telegaru) I. Elena-
Violeta, la ala Gimnazial Bujoru;
- Referatul nr. 2480

-2023 a doamnei Epure (Iancu) CM. 
Raluca-
-
- prevederile Metodologiei l preuniversitar 

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

Art. 1 amânarea -2022,
a doamnei Ivan (Telegaru) I. Elena- .
Art. 2 -2023, 
a doamnei Epure (Iancu) CM. Raluca-
Art. 3

i

prof. 



H 59/21.03.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 2481/21.03.2022

prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
Diplom t pe numele Petrescu E.O. Emilian Edmond.

- Referatul nr. 2482/21.03.2022
larizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 

Diplom t pe numele Mircea A. Iulian

- Referatul nr. 2483/21.03.2022
prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Diplom

bacalaureat pe numele . Î entele au fost 

- Referatul nr. 2484/21.03.2022
prin care se propune spre aprobare completarea în vederea eliber

studiu Atestat profesional pe numele Tantalete C. Marius

- Referatul nr. 2485/21.03.2022
arizare, prin care se propune spre aprobare completarea în vederea eliber

studiu Diplom t pe numele 

- Referatul nr. 2486/21.03.2022
prin care se propune spre aprobare completarea în vederea eliber

studiu Diplom de pe numele . În referat se 

- Referatul nr. 2487/21.03.2022
prin care se propune spre aprobare completarea în vederea eliber

studiu Atestat pe numele 

- Referatul nr. 2488/21.03.2022
prin care se propune spre aprobare completarea în vederea eliber

studiu Certificat de calificare nivel 4 pe numele 

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

itar,
.

În temeiul prevederilor Regulamentului de organ lare,

Consiliul d

Art. 1 Ap eliberarea unui duplicat pentru aureat pe numele Petrescu E.O.
Emilian Edmond, cu respectare
Art. 2 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele Mircea A. Iulian, cu 
respectare în vigoare.



Art. 3 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele 
Adriana, cu respectare în vigoare.
Art. 4 Ap completarea în vederea eliber Atestat profesional pe numele 
Tantalete C. Marius, cu respectarea legisla în vigoare.
Art. 5 Ap completarea în vederea eliber Diplom t pe numele 

, cu respectare în vigoare.
Art. 6 Ap completarea în vederea eliber Diplom lii 
profesionale pe numele , cu respectare în vigoare.
Art. 7 Ap completarea în vederea eliber Atestat pe numele 
Mihai Leonard, cu respectare în vigoare.
Art. 8 Ap completarea în vederea eliber Certificat de calificare nivel 4 pe
numele , cu respectare în vigoare.
Art. 9 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratulu ud
conducerile lor de .

ie,
Inspec r General,

prof.



HOT 60/30.03.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 2929/29.03.2022, întocmit de 
compartimentul managementul resurselor umane, ta ilor la punctajele acordate în 

prin care se 

; de asemenea, se 

-

ul Copiilor Alexandria;
-
- prevederile art. 4 alin. (20), art. 57 alin. (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea 
personalului didactic de p -2023, 

2021;
- prevederile Metodologia-cadru privind mobilitatea 

-2023,
2021;

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

-2023.

Art. 1

Pelea I. Roxana – 72,30p, reevaluare - 68,83p;
: – 56,81p, reevaluare - 54,16p;

Chivu Diana Maria – 59,50p, reevaluare - 56,00p.
-ul ISJ Teleorman.

Art. 2 area doamnei Pencea Mariana de pentru postul de 
profesor-educatoare la CSEI Alexandria.
Art. 3 area doamnei

.
Art. 4 Compartimente

prof. Florin 



 
HOT 61/30.03.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 2889/29.03.2022 prin care se înainteaz
Procedura de securitate privind metodologia 

de instruire în dome
;

- ;
- ;
- H.G. nr. 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologicede aplicare a Legii nr. 319/2006, 

;

În temeiu

Consiliul 

HOT

Art. 1

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

prof. 



 

HOT . 62/30.03.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 2937/30.03.2022 privind avizarea programului „ ” pentru anul 
-2022;

- prevederile Legii
- prevederile  Ordinului nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a 
Programului , cu 
-
- , ID 139686 - „ACTIV –

”;
- , ID 139687 - „EDUCAT –

”;
- 8 - „ COALA MEA –
adapta ”.

În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare re a inspector

Art. 1 -2022, ca urmare a 
parteneriatului încheiat în cadrul proiectului ID 139686
- nr. 3 Zimnicea
- nr. 7 Alexandria
- Liceul Teoretic Olteni.
Art. 2 colar 2021-2022, ca urmare a 
parteneriatului încheiat în cadrul proiectului ID 139687
- nr. 1 Islaz
-
- „ ”
Art. 3 colar 2021-2022, ca urmare a 
parteneriatului încheiat în cadrul proiectului ID 139688
-
- „Zaharia Stancu”
Art. 4 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectorat ean Teleorman

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hot râri.

P edinte Consiliul de Administra ie,
Inspector colar General,

prof. Florin ORI



 
HOT 63/31.03.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 3028/31.03.2022 prin care se înainteaz
validare

director adj ianuarie-aprilie 2022;
- prevederile Legii e ulterioare;
- pr lui pentru ocuparea 

preuniversitar,
O.M.E. nr. 4597/2021, cu modifi ;
- prevederile Procedurii Comisiei de organizare nr. 15308/10.12.2021 

de conducere;
- prevederile art. 1 din 
35801/07.12.2021, privind declararea candidatului „ ”

ierarhi

de stat, ane
e ulterioare;

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

i 3400/2015 privind modificarea 
Regulamentului-cadru de organizar .

În temeiu

:

Art. 1 Lista cu rezultatele
ianuarie-

aprilie 2022, Anexa la referatul nr. 3028/31.03.2022.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul eleorman i

vor duce la îndeplinire prevederile pre

prof. 


