
HOT 164/01.11.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 13230/01.11.2022 privind 

în vederea 
;

-
Teleorman;
- prevederile Legii
-

- prevederile art. 11 lit b) din Regulamentul-
, cu modific

- prevederile OMECTS nr. 5550/06.10.2011, privind aprobarea Regu

Art. 1 A
Teleorman -2023, conform referatului.
Art. 2

prof. Sorin Gabriel ILIE



 

HOT 165/01.11.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 13216/01.11.2022 , prof. , prin care se 
propune spre ele

lar 2022-2023 la nr. 1 Islaz, Liceul Teoretic Olteni, coala 
nr. 3 Zimnicea, nr. 7 Alexandria, Zaharia 

Stancu ;
- prevederile Legii
- prevederile OMECTS nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a 
programului

În temeiul prevederilor Regulamentului d

Art. 1 Proiectele , lar 
2022-2023, conform Tabelului centralizator înregistrat cu nr. 13215/01.11.2022.
Art. 2
conducerea i

General,
prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 166/01.11.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 13229/01.11.2022 privind avizarea reducerii normei didactice de predare la 16 ore 

gradul 
didactic I;
- prevederile Legii
- prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 
preuniversitar 2022-2023, O.M.E. nr. 5578/2021,

- solici privind reducerea normei didactice de predare la 16 ore 

didactic I;
- -

5530/05.10.2011.

În

Art. 1 reducerea normei didactice de predare la 16 ore pentru personalul didactic de predare 
cu o vechime în .
Art.2
conducerile lor

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 167/01.11.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 13228/01.11.2022 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 

-
plata cu -2023;
- -

5530/05.10.2011.

În temeiul pr

Art. 1 A didactice care îndeplinesc 
i din referat. 

Art.2

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 168/01.11.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 13231/01.11.2022
2022-2023,

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

– privind organizarea Programului „A doua 
– secundar;

- solicitarea Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria;
- prevederile 

Art. 1 2022-2023,

Alexandria
Art. 2 Teleorman 
conducerea i de î

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 169/15.11.2022
Având în vedere:
- referatul nr. 13676/15.11.2022 ,

a în 
a vacant de director Mereni -Mihaela

2022-2023, dar nu mai târziu de 31.08.2023;
- demisia nr. 13149/31.10.2022 a doamnei din 
Mereni;
- propunerea domnului Sorin Gabriel Ilie

a doamnei -Mihaela Mereni,
-2023, începând cu data de 16.11

31.08.2023;
- prevederile art. 2541, alin (1) din Legea Educa

-
22-2023 5578/2021, art. 85, alin. 1, 2;

-

- prevederile O.M.E. nr. 4183/04.07.2022 privind aprobarea Regulamentului-

- prevederile Ordinului M. -cadru de 
;

- ântul doamnei -Mihaela pentru numirea prin 
a de director Mereni, 3502/09.11.2022.

Consiliul de Adm

Art. 1 i a doamnei
Elena-Mihaela pe postul vacant Mereni -2023, începând 
cu data de 16.11.2022 .
Art. 3 ea 

i vo

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 170/15.11.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 13662/15.11.2022 privind 

pentru -2023,
gare  de 

, organiz
2-2023;

- prevederile Legii
- prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 
preuniversitar 2022-2023, O.M.E. nr. 5578/2021,

- ântul ;
- prevederile Ordinului M -

5530/05.10.2011;

Art. 1 i de 

anizarea 
2-2023.

Art. 2

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 171/15.11.2022
Având în vedere:
- Raportul nr. 13628/09.12.2022

,
;

- ratului 

-
- cu nr. 
13537/10.11.2022 privind schimbarea reprezentantului în Comisia de 
-
-

rman nr. 1130/16.09.2022;
- prevederile art. 11 lit b) din Regulamentul-

, cu modific
- prevederile OMECTS nr. 

ulterioare
Art. 1

-2023, conform referatului. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul In
conducerile

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 172/15.11.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 13624/14.11.2022 privind aprobarea lor cadrelor didactice titulare privind 

-2023, prin care se 
aprobare solicit
doamnei Dobrogeanu Florina Tatiana referitoare la încetarea 

;
- 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
cu nr. 13032/27.10.2022;

- solicitarea doamnei 
3065/27.10.2022;

- lamentului-

5530/05.10.2011.

Consiliul de 

Art. 1 solicitarea , profesor titular 
20.11.2022 

.
Art. 2

Art. 3
conducerile lor vor duc

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 173/15.11.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 13626/14.11.2022 privind -

solicitarea de 
încadrare în regim de plata cu ora pentru doamna Constantin Rodica Gabi;
- prevederile Legii
- prevederile art. 20 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

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

- solicitarea lii Gimnaziale , privind emiterea avizului favorabil al C
privind -2023 a doamnei Constantin Rodica 
Gabi ;
- -

5530/05.10.2011.

Art. 1 solicit de încadrare în regim de plata cu ora pentru doamna Constantin 
Rodica Gabi, , conform propunerii din referat. 
Art.2
conducerea i

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 174/15.11.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 13625/14.11.2022 privind avizarea reducerii normei didactice de predare la 16 ore 

gradul 
didactic I;
- prevederile Legii
- prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 
preuniversitar 2022-2023, O.M.E. nr. 5578/2021,

- solici privind reducerea normei didactice de predare la 16 ore 
pentru personalul
didactic I;
- -

5530/05.10.2011.

Art. 1 reducerea normei didactice de predare la 16 ore pentru personalul didactic de predare 
pentru:

- Neagu Gelu –
- Dobre Valentina – Palatul Copiilor Alexandria;
- Manea Marius – Palatul Copiilor Alexandria.
Art.2
conducerile lor

colar General,
prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 175/15.11.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 13677/15.11.2022 privind actualizarea 

Teleorman
-2023, prin care se 

propune actualizarea 
Procedurii 

2-2023;
-
(RED) în cadru
- Documentul de Repere pentru proiectarea, actualizarea evaluarea
Curriculumului Cadrul de al Curriculumului , elaborat în cadrul
proiectului POCU CRED - Curricu Ordinul 
de ministru nr. 3239 din 5 februarie 2021 ;
- Legea E N
-
ulterioare;
- Regulamentul-
prin Ordinul nr. 4183 din 4 iulie 2022;
- Regulamentul-
nr. 5530/05.10.2011,
- ORDIN SGG nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al

publice;
-

.

Consiliul

Art. 1

privind avizarea auxiliarelor did -2023, conform referatului.
Art. 2

lar General,
prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 176/15.11.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 13685/15.11.2022 privind aprobarea în anul 

- -
;

- prevederile Legii
- prevederile Metodologiei privind ,

O.M.E.C.T.S. nr. 5561/2011,
- -

5530/05.10.2011.

C

Art. 1 A -2023 (59 cereri), a 
-lea (45 cereri)

curente pentru gradul I (74 cereri), conform propunerii din referat. 
Art.2

prof. Sorin Gabriel ILIE



177/15.11.2022
Având în vedere:
-

metodico-
2024;
- Referatul nr. 13687/15.11.2022, întocmit de 

Ioana Florentina, profesor titular 

-
Viviana Cînu, prin c

titular
adului II, în sesiunea 2023;

- Referatul nr. 13689/15.11.2022, întocmit de , prof. Mihaela 
Viviana Cînu, pri solicitarea doamnei Ilina (Gheorghiceanu) 
Lavinia Andreea, titular la , de 

-
a acestuia în sesiunea 2024;

-

profe titular
metodico-
2025;
- prevederile Legii 
- prevederile Metodologiei

;
- prevederile Regulamentului- n

Art. 1 Respinge
cu -

Art. 2 solicitarea doamnei 

.
Art. 3 solicitarea doamnei 

gradului II, în sesiunea 2023.
Art. 4

-
024.

Art. 5
-

Art. 6 ile
lor

prof. Sorin Gabriel ILIE



H 178/15.11.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 13667/15.11.2022

prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Diplom
bacalaureat pe numele Marica D. Costin-Florin.

- Referatul nr. 13668/15.11.2022
izare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Diplom

bacalaureat pe numele . În refe e
sunt
- Referatul nr. 13669/15.11.2022

e, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
absolvire a pe numele Costache D. Mihai. În refe
docume
- Referatul nr. 13670/15.11.2022

e, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Diplom
bacalaureat pe numele Boangher L. Georgiana. În refe entele au fost 

- Referatul nr. 13671/15.11.2022
olarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Diplom

bacalaureat pe numele . În refe e
sunt în conformitate cu l
- Referatul nr. 13672/15.11.2022

e, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
absolvire a pe numele Nicolae I. Florin. În refe entele 

- Referatul nr. 13683/15.11.2022
e, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Diplom

bacalaureat pe numele Ciocoiu I. Liliana. În refe e
sunt
- Referatul nr. 13673/15.11.2022

izare, prin care se propune de 
studiu Certificat de calificare nivel 2 pe numele -Viorel. În referat se m

n vigoare;
- Referatul nr. 13674/15.11.2022

prin care se propune spre aprobare complet
studiu Certificat de pe numele Iocu M. Mihaela-Florentina. În referat se 

- Referatul nr. 13675/15.11.2022
prin care se propune spre aprobare c

studiu Certificat de absolvire a liceului pe numele Siteavu I. Bogdan-Gabriel. Î

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

d itar,
comple .

În temeiul prevederilor Regulamentului de organ e a inspec lare,



Consiliul d

Art. 1 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele Marica D. Costin-
Florin, cu respectare
Art. 2 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele , cu 
respectare în vigoare.
Art. 3 Ap eliberarea unui duplicat pentru pe numele 
Costache D. Mihai, cu respectare în vigoare.
Art. 4 Apro eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele Boangher L. 
Georgiana, cu respectare în vigoare.
Art. 5 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele , cu 
respectare în vigoare.
Art. 6 Ap eliberarea unui duplicat pentru pe numele 
Nicolae I. Florin, cu respectare în vigoare.
Art. 7 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele Ciocoiu I. Liliana, cu 
respectare în vigoare.
Art. 8 Ap de studiu Certificat de calificare nivel 2 pe
numele -Viorel, cu respectare în vigoare.
Art. 9 Ap completarea în vedere Certificat de 
pe numele Iocu M. Mihaela-Florentina, cu respectare în vigoare.
Art. 10 Ap c udiu Certificat de absolvire a liceului pe
numele Siteavu I. Bogdan-Gabriel, 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



HOT 179/15.11.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 13666/15.11.2022 privind suplimentarea 
2022-2023,

- -
- i) la Liceul Teoretic „Alexandru Ghica” 

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

ulterioare;
- prevederile Regulamentului-

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

Art. 1 -
c la clasa a XI-a, 

-
Alexandria.
Art. 2 Teleorman 
conducerea i ânt 

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 180/21.11.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 13862/18.11.2022 privind aprobarea lor cadrelor didactice titulare privind 

-2023, prin care se 
aprobare solicitarea domnului Gulie Ion nr. 1 Lunca referitoare la încetarea 

;
- 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 domnului 
nr. 13760/16.11.2022;
- prevederile art. 55, lit. b din Legea 153/2003 – Codul Muncii, cu mod
ulterioare;
- -

5530/05.10.2011.

În te

Art. 1 Ia act de solicitarea domnului Gulie Ion, profesor titular nr. 1 Lunca,
referitoare la 

nr. 1 Lunca a încetat conform deciziei nr. 95/22.09.2022, cu 
Art. 2

lar General,
prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 181/21.11.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 13861/18.11.2022 privind -

solicitarea de 
încadrare în regim de plata cu ora pentru domnul Chiurtu Marius Lucian;
- prevederile Legii
- prevederile art. 20 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

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

- solicitarea lii Gimnaziale , privind emiterea avizului favorabil al CA al I
-2023 a domnului Chiurtu Marius Lucian;

- -

5530/05.10.2011.

Art. 1 solicit de încadrare în regim de plata cu ora pentru domnul Chiurtu 
Marius Lucian, , conform propunerii din referat. 
Art.2
conducerea ii

prof. Sorin Gabriel ILIE


