
                                             
 
Consiliul de Administrație al I.Ș.J Gorj 

16.09.2021 

 

                                                              Hotărârea Nr. 68 

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, întrunit în ședința din 16 

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 componența Comisiei județene de monitorizare a acordării „Bursei profesionale”; 

Art.2 Se aprobă lista cu punctajele obținute de către inspectorii școlari din cadrul ISJ Gorj, în urma 

evaluării activității desfășurate în anul școlar 2020-2021; 

Art.3 Se aprobă solicitarea Școlii Gimnaziale Lihulești de funcționare, de sine stătătoare, a claselor 

a VIII-a cu un efectiv de 10 elevi și a V-a cu 13 elevi; 

Art.4 Se aprobă funcționarea clasei a XI-a, învățământ profesional, de la Liceul Mătăsari, cu un 

efectiv de 16 elevi;  

Art.5 Se aprobă solicitarea Școlii Gimnaziale ”C-tin Săvoiu” Tg-Jiu  de scoatere la concurs a 

postului de îngrijitor vacant; 

Art.6 Se aprobă solicită  suplimentarea Planului de școlarizare cu 1 clasă/9 elevi, anul IV ”A doua 

șansă” la Liceul ”Gheorghe Tătărescu” Rovinari  ; 

Art.7 Se aprobă solicitarea Școlii Gimnaziale ”Sf. Nicolae” Tg-Jiu  de suplimentare a numărului 

de locuri la clasa pregătitoare, după cum urmează: CP A – 25 elevi, CP B – 23 elevi, CP C – 23 

elevi și CP D – 25 elevi; 



                                             
 
Art.8 Se aprobă solicitarea înaintată de către Liceul Tehnologic ”H. Coandă” Tg-Jiu,  de 

funcționare a clasei a XIII-a A, seral, cu un efectiv de 33 elevi; se amână soluționarea privind 

funcționarea clasei a IX-a, învățământ profesional, cu un efectiv de 35 elevi 

Art.9 Se aprobă solicitarea Școlii Gimnaziale Câlnic de funcționare a Școlii Primare Pinoasa cu 1 

clasă/10 elevi și a Grădiniței cu Program Normal Pinoasa cu 1 grupă/10 preșcolari; se aprobă 

suplimentarea statului de funcții cu un post de învățător la aceeași unitate de învățământ și 

publicarea acestuia în lista posturilor vacante/rezervate;  

Art.10 Se aprobă emiterea ”Avizului conform” pentru modificarea rețelei școlare a comunelor  

Aninoasa, Bâlteni, Licurici și Turburea  ca urmare a  comunicării acordului Secretarului de Stat 

din cadrul Ministerului Educației, conform art.28, alin. 2 din Ordinul nr.5599/2020; 

Art. 11 Se aprobă planul educațional individualizat pentru eleva Papuc Luiza Anemona Nicoleta, 

de la Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Tg. Jiu, în vederea școlarizării la domiciliu; 

Art. 12 soluționarea solicitării Liceului Tehnologic Turceni de încadrare prin cumul, pe postul de 

secretar, a trei angajati, pe perioada incapacității de muncă a doamnei Colța Emanuela, este de 

competența Consiliului de Administrație al unității de învățământ; 

Art.13 Se aprobă trecerea la următorul grad de salarizare a angajaților Lăbău Niculina, Lupulescu 

Marinică Mihai și Berca Elena Dorina de la Liceul Auto ”Traian Vuia”, cu condiția încadrării în 

bugetul aprobat; 

Art.14 Se amână soluționarea solicitării Șc. Gim. ”Gheorghe Tătărescu” Tg. Jiu de funcționare a 

unui număr de clase, peste efectivul maxim de elevi, până la înaintarea unor clarificări; 

Art. 15 Se amână soluționarea solicitării de suplimentare a statului de funcții cu un post de  

ingrijitor, 0,25 normă, la Șc. Gim. Nr. 1 Telești, până la înaintarea de informații suplimentare; 

Art.16 Se aprobă  solicitarea DGASPC – GORJ, de transfer al elevului Văduva Marian-Emanuel, 

de la Sc. Gim. ”Nicolae Tomovici Plopșor” la Șc. Gim. Nr. 2 Motru; 

Art. 17 Se aprobă modificarea componenței Consiliului consultativ al disciplinei informatică; 

 

 

 

 



                                             
 
Art.18 Se aprobă eliberarea duplicatului diplomei de bacalaureat pentru titular Gheorghe Ionel, 

absolvent al Liceului de Arte Tg.Jiu; 

Art.19 Nu se aprobă transferul elevei Vasiescu Maria Valentina de la clasa a XI-a D, Colegiul 

Național ”Spiru Haret”, la clasa a XI-a C; 

              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 

 

 

 

 

 

 


