
                                             
 

Consiliul de Administrație al I.Ș.J Gorj 

30.08.2021 

                                                              Hotărârea Nr. 63 

 

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

30 august 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. Consiliul de administrație hotărăște ca personalul de conducere din unitățile de învățământ 

preșcolar să efectueze o obligație didactică de predare de 2-4 ore; 

Art. 2. Consiliul de administrație hotărăște ca numărul maxim de ore atribuite în regim PCO 

personalului de conducere, îndrumare și control să fie de 5 ore; 

Art. 3. Se aprobă ocuparea, prin transfer, a următoarelor posturi didactice auxiliare și nedidactice 

vacante: 

- 1 post administrator de patrimoniu, studii superioare, gradul II,  Liceul Tehnologic Bâlteni; 

- 1 post îngrijitor, I G, Șc. Gim.”Constantin Săvoiu” Tg. Jiu; 

- 1 post muncitor calificat, Liceul Tehnologic ”G-ral Constantin Șandru” Bâlta, Runcu; 

- 2 posturi îngrijitor GPP Nr. 8, Tg. Jiu; 

- 2 posturi îngrijitor GPP Nr. 1, Tg. Jiu; 

- 2 posturi îngrijitor Colegiul ”Mihai Viteazul”, Bumbești-Jiu; 

- 0, 5 normă îngrijitor la Șc. Primară Schela; 

- 1 post îngrijitor la Șc. Gim. Sâmbotin.  

Art. 4. Se aprobă suplimentarea statului de funcții cu 1 post paznic la Șc. Gim. Nr. 3 Rovinari și 1 

post îngrijitor la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Tg. Jiu, acestea urmând să fie ocupate prin 

transfer;  

Art. 5. Se acordă avizul  de schimbare de destinație pentru clădirea Grădinița Sitești și teren aferent, 

în urma solicitării Primăriei Orașului Novaci; 

Art. 6. Se aprobă centralizatorul Curriculum în dezvoltare locală – Aria curriculară tehnologii, 

pentru anul școlar 2021-2022; 



                                             
 
Art. 7. Se aprobă funcționarea, de sine stătătoare, cu un efectiv de 10 elevi, a clasei a V-a de la Șc. 

Gim. Mușetești; 

Art. 8. Nu se aprobă solicitarea Șc. Gim. Jupânești de funcționare a învățământului gimnazial, cu 

clase de sine stătătoare, în anul școlar 2021-2022; 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Șc. Gim. Mușetești de funcționare, de sine stătătoare, a clasei 

pregătitoare, în anul școlar 2021-2022; 

Art. 10. Se aprobă funcționarea, peste efectivul maxim, a claselor a XII-a  profil servicii, a XI-a 

profil servicii și a XI-a profil filologie de la Liceul Teoretic Novaci; 

Art. 11. Se aprobă funcționarea, peste efectivul maxim, a claselor IA, IB, IC, a III-a și a V-a B de 

la Șc. Gim. ”Constantin Brâncuși”, Tg. Jiu; 

Art. 12. Se aprobă suplimentarea numărului de locuri la învățământul preșcolar și primar după cum 

urmează: 

- GPN Nr. 2 Peșteana-Jiu – grupa mică, 2 locuri, grupa mijlocie, 3 locuri; 

- GPN nr. 1 Cocoreni – grupa mijlocie, 2 locuri; 

- Grădinița Obârșia – grupa mijlocie, 1 loc; 

- Grădinița Halangești - grupa mică, 1 loc, grupa mare 1 loc; 

- Șc. Primară Halangești - clasa pregătitoare, 2 locuri; 

- Șc. Gim. Nr. 1 Andreești - clasa pregătitoare, 4 locuri; 

- Grădinița Mătăsari - grupa mică, 3 locuri. 

Art. 13. Se aprobă solicitarea Colegiului Tehnic ”Ion Mincu” de suplimentare a numărului de 

locuri în învățământul postliceal, specializarea asistent medical generalist – 5 locuri; 

Art. 14. Se amână soluționarea solicitărilor Liceului Tehnologic Turburea și Colegiului ”Mihai 

Viteazul” Tg. Jiu, de funcționare a clasei a IX-a profesională, în anul școlar 2021-2022, cu o 

singură specializare; 

Art. 15. Se aprobă solicitarea Colegiului ”Gheorghe Tătărescu” Rovinari de funcționare a unei 

singure specializări la clasa a IX-a profesională, profil mecanic utilaje și instalații în industrie; 

Art. 16. Se aprobă solicitarea Șc. Gim. Jupînești de suplimentare a statului de funcții cu un post de 

învățător, în anul școlar 2021-2022; 

Art. 17. Se amână soluționarea solicitării Șc. Gim. ”Voievod Litovoi” Tg. Jiu, de suplimentare a 

statului de funcții cu un post de învățător, în anul școlar 2021-2022; 

Art. 18. Se aprobă un număr de 5 posturi necesare funcționării Centrului Județean de Excelență 

Gorj, din numărul maxim de posturi alocat de ME prin adresa nr. 4359/DGIP/18.06.2021; 

Art. 19. Se aprobă pensionarea, începând cu 01.09.2021, a următoarelor cadre didactice:  

Roibu Minodora - profesor învățământ primar, Popescu Elena – profesor învățământ primar, 

Teodorescu Constanța – profesor învățământ preșcolar, Nichilciuc Sorina-Daniela – profesor de 

fizică, Weber Elena - profesor învățământ preșcolar; 



                                             
 
Art. 20.  Se aprobă eliberarea duplicatului diplomei de bacalaureat pentru titularii Davițoiu Mihai, 

absolvent al CNTV Tg. Jiu și Fîcea Ramona Gabriela, absolventă a Colegiului Auto ”Traian Vuia” 

Tg. Jiu;  

Art. 21. Se aprobă aplicarea timbrului sec pe următoarele acte de studiu, eliberate de Colegiul 

”Mihai Viteazul” Bumbești-Jiu: 

- Certificat de calificare profesională, nivel 3, titular Maratu Marian Alexandru; 

- Certificat competențe profesionale, titular Nănău Petru Dorin; 

Art. 22. Consiliul de Administrație revine asupra hotărârii din data de 19.08.2021 privind numirea 

directorului Șc. Gim. ” Voievod Litovoi” Tg. Jiu și aprobă detașarea domnului Florescu Cristian 

în funcția de director al unității de învățământ; 

 

            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 

 

 

 

 

 


