Consiliul de Administrație al I.Ș.J Gorj
09.09.2021
Hotărârea Nr. 65
Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, întrunit în ședința din
9 septembrie 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 suplimentarea bugetului pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile, conform
costului standard per elev/preșcolar, pentru unitățile de învățământ din județul Gorj , care au
consumat integral sau parțial sumele alocate, potrivit anexei 1;
Art. 2 Se aprobă pensionarea următoarelor cadre didactice:
- doamna Știrbu Marcela, Școala Șimnazială ,,Nicolae Costescu’’, Bolboși, pensionare la limită
de vârstă, începând cu 01.10.2021;
- domnul Iliescu Eugeniu, Școala Gimnazială Scoarța, pensionare anticipată, începând cu 13.09.
2021;
- domnul Țicu Gheorghe, Liceul Teoretic Novaci, pensionare la limită de vârstă, începând cu
20.09.2021;
Art. 3 Se aprobă eliberarea duplicatului diplomei de bacalaureat pentru titualr Sima Gh. Georgiana
Iuliana, absolventă a Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu”, Tg. Jiu;
Art. 4 Se aprobă modificarea componenței Consiliului Consultativ al disciplinei matematică;
Art. 5 Se aprobă emiterea avizului pentru schimbarea de destinație a următoarelor clădiri:
-Școala Gimnazială Novaci-corp vechi
-Școala Gimnazială Novaci - structura Pociovaliștea
Art.6 Se amână soluționarea solicitării de emitere a avizului pentru schimbarea destinației a
următoarelor clădiri:
-Școala Gimnazială Bălcești

-Școala Primară Curtișoara
Art.7 Se aprobă solicitarea Școlii Gimnaziale Padeș de funcționare în regim simultan 1 clasă/24
elevi (clasa a III-a - 16 + clasa a IV-a - 8) la Școala Gimnazială Motru Sec și de funcționare a
claselor de învățământ primar de la Școala Gimnazială Padeș, după cum urmează: clasa I/18 elevi
-1 clasă, clasa a III-a + clasa a IV-a =25 elevi și clasa a II-a/17 elevi – 1 clasă;
Art.8 Nu se aprobă funcționarea clasei a V-a de la Școala Gimnazială Nr.2 Motru, cu un efectiv
de 33 elevi;
Art. 9 Nu se aprobă funcționarea clasei a VIII-a (10 elevi) și a clasei a V-a (13 elevi), de sine
stătătoare la Școala Gimnazială Lihulești;
Art.10 Se respinge funcționarea Școlii Primare Văluța, structură a Școlii Gimnaziale Ciuperceni,
cu un efectiv de 9 elevi (I+II+III+IV); se aprobă funcționarea clasei a V-a de la Șc. Gim.Ciuperceni
cu un efectiv de 27 elevi;
Art. 11 Se aprobă solicitările următoarelor unități de învățământ de funcționare a unor clase peste
efectivul maxim de elevi, conform legislației în vigoare:
-

Liceul de Arte Tg-Jiu, clasa a X-a C teatru, 32 elevi;

-

Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Tg-Jiu, suplimentare cu 3 locuri/clasă (XA, X B, X
C, X D, X E, X F), și 1 loc la clasa a XII-a E;

-

Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Tg-Jiu, 1 loc la clasa a VI-a B;-Colegiul Național
”Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu, suplimentarea cu câte 1 loc la clasele XI E, X E și a VI-a;

-

Colegiul Național ”Spiru Haret” Tg-Jiu, suplimentarea cu 5 locuri la clasa a V-a;

Art. 12 Nu se aprobă depășirea efectivelor cu câte 1 loc/clasă pentru următoarele formațiuni de
studiu: XI A, XI B, XI C, XI D, XI E, XI F, XI G de la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” TgJiu;
Art. 13 Nu se aprobă solicitarea Colegiului Național ”George Coșbuc” Motru de suplimentare a
Planului de școlarizare cu 1 clasă a VI-a;
Art 14 Se aprobă funcționarea, de sine stătătoare, a clasei a V-a (8 elevi, din
care 3 cu CES) și a clasei a VIII-a (14 elevi) de la Școala Gimnazială Jupânești;
Art. 15. Se aprobă solicitarea Liceului Mătăsari de transformarea 0,5 clasă a IX-a, învățământ
profesional, specializarea Electrician exploatări miniere, în 0,5 clasă cu specializarea Mecanic
utilaje și instalații în industrie;

Art. 16 Se aprobă solicitarea Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Tg-Jiu de suplimentare a Planului
de școlarizare cu 0,5 clasă a IX-a (18 elevi), învățământ profesional, specializarea Tinichigiu
vopsitor auto și 0,5 clasă a IX-a (17 elevi), învățământ profesional, specializarea Frizer-coaformanichiurist-pedichiurist, cu condiția obținerii aprobării Ministerului Educației;
Art. 17 Se aprobă solicitarea Liceului Tehnologic Turceni de suplimentare a Planului de
școlarizare pentru învățământul preșcolar, după cum urmează:
-1 grupă mică, program normal, la GPN Nr.1 Turceni;
-1 grupă mijlocie, program normal, la GPN Nr.1 Turceni;
-1 grupă combinată, program normal, la GPN Strâmba Jiu.
Art. 18 Nu se aprobă solicitarea Liceului Tehnologic Peștișani de funcționare a Grădiniței cu
Program Normal Nr.1 Peștișani cu 26 preșcolari (grupa mică- 13 preșcolari, grupa mijlocie – 5
preșcolari, grupa mare – 8 preșcolari);
Art. 19 Se aprobă funcționarea clasei a IV-a de la Șc. Gim. Peștișani cu un efectiv de 25 de elevi
și a clasei a VI-a cu un efectiv de 33elevi;
Art. 20 Nu se aprobă suplimentarea statului de funcții cu 0,5 post administrator patrimoniu la
Grădinița cu Program Prelungit Nr.8 Tg-Jiu; se aprobă transformarea postului vacant de muncitor
necalificat în îngrijitor;
Art. 21 Soluționarea solicitării Școlii Gimnaziale Capu Dealului de încadrare la cumul a doamnei
Ruiu Simona cu 0,5 normă secretar pe perioada concediului medical al titularei este de competența
Consiliului de Administrație al unității de învățământ;
Art. 22 Nu se aprobă solicitarea doamnei Adam Ana Virginia, încadrată cu 0,5 normă secretar la
Școala Gimnazială Nr.1 Telești, de întregire a normei de secretar în alte unități de învățământ;
Art. 23 Se aprobă solicitarea Școlii Gimnaziale Nr.1 Telești de transformarea a 0,5 post secretar,
studii superioare, debutant în 0,5 secretar, studii superioare, gradul III, cu condiția respectării
criteriilor de promovare și a încadrării în bugetul alocat;
Art. 24 Nu se aprobă solicitarea înaintată de către Școala Gimnazială Câlnic, de funcționare a
Grădiniței Pinoasa și a Școlii Primare Pinoasa;
Art. 25 Se aprobă solicitarea Școlii Gimnaziale Drăguțești de funcționare a structurii Urechești și
de suplimentare a statului de funcții cu un post de învățător;

Art. 26 Se aprobă solicitarea Școlii Gimnaziale ”Ion Vîlceanu” Dragotești, de menținere a unui
post de învățător la Școala Primară Corobăi;
Art. 27 Se aprobă funcționarea clasei a V-a B de la Șc.Gim. Nr.1 Rovinari,cu un efectiv de 29
elevi;
Art.28 Se aprobă suplimentarea statului de funcții cu un post de educatoare, la Șc. Gim. Nr. 2
Motru, în anul școlar 2021-2022;
Art.29 Se aprobă solicitarea Liceului Mătăsari, de suplimentare a Planului de școlarizare pentru
învățământul preșcolar;
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