
                                                                               
            

Consiliul de Administrație al I.Ș.J Gorj 

19.05.2021 

Hotărârea Nr. 45 

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, întrunit în ședința din 

19 mai 2021, 

1. În conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/5.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare, 

2. În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 

școlare, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Hotărăște: 

Art. 1 Se aprobă efectuarea unei inspecții tematice la Școala Gimnazială Aninoasa, în scopul 

verificării modului în care este implementat managementul de către director și director-

adjunct și al modului în care își desfășoară activitatea Consiliul de Administrație;  

Art. 2.Se aprobă solicitarea Școlii Gimnaziale Samarinești, de modificare a Planului de 

școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, prin reducerea unui post de educatoare; 

Art. 3. Se aprobă solicitarea doamnei Nistoran Elena, de pensionare la limita de vârstă, 

începând cu data de 01.09.2021; 

Art. 4. Se aprobă solicitarea doamnei Răducan Maria, de pensionare la limita de vârstă, 

începând cu data de 01.09.2021; 

Art. 5 Se aprobă solicitarea domnului Cojocaru C Ștefan, de pensionare la limita de vârstă, 

începând cu data de 01.09.2021; 

Art. 6. Se aprobă transferul elevei Morenciu I. Silvia, de la Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. 

Ecaterina” Prislop, la Liceul Teologic Tg. Jiu; 

Art. 7 Se aprobă susținerea probei scrise din cadrul Concursului national de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar la 

Centrul - Liceul Energetic Tg. Jiu.  

 

 

 

 

 



                                                                               
            

Art. 8 Consiliul de Administrație ia act de Proiectul de hotărâre al UAT Aninoasa privind 

modificarea rețelei școlare, urmând ca, după primirea acordului de la secretarul de stat din 

Ministerul Educației, conform art. 28, alin. 2 din OMEC 5599/2020, Consiliul de 

Admnistrație să analizeze și să emită avizul conform pentru modificarea rețelei școlare.  

 

 

            Președinte C.A. 

 Inspector Școlar General,                                                                                 Secretar C.A. 

 Prof. Elena Dana CONSTANTINESCU                                                       Inspector Școlar, 

                                                                                                     Prof. Dumitrescu Liliana-

Mihaela 

 

 

                                                                             Avizat,  

                                                                      Oficiul juridic,  

                                                                Jurist, Lambu Carmen 

 

 

 

 

 


