
                                             
 
Consiliul de Administrație al I.Ș.J Gorj 

24.09.2021 

                                                              Hotărârea Nr. 70 

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, întrunit în ședința din 24 

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 Procedura privind constituirea Corpului de Metodiși al ISJ Gorj; 

Art. 2 Se aprobă prelungirea cu un an, a numirii profesorilor metodiști, selectați prin concurs în 

ultimii 2 ani școlari încheiați, cu condiția îndeplinirii criteriilor prevăzute în adresa ME 

33207/21.09.2021; 

Art. 3 Se aprobă numărul de locuri pentru metodiși, pe discipline/compartimente, pentru anul 

școlar 2021-2022;  

Art. 4 Se aprobă emiterea avizului conform pentru modificarea rețelei școlare  de pe raza UAT 

Tg.Jiu, în anul școlar 2021-2022, în vederea cuprinderii creșelor în rețeaua școlară; 

Art. 5  Se aprobă Procedura privind constituirea Consiliilor Consultative pe discipline/domenii, în 

anul școlar 2021-2022; 

Art. 6 Se aprobă emiterea avizului conform pentru redistribuirea unor sume între unitățile de 

învățământ de pe raza UAT Tg. Jiu; 

Art.7 Se aprobă solicitarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Rovinari de funcționare a clasei a V-a A cu un 

efectiv de 28 elevi; 

Art.8 Se aprobă următoarele cereri de transfer: 

- transferul elevei Deaconescu Elena-Ilinca, clasa a IX-a, de la Colegiul Național ”Ecaterina 

Teodoroiu” la Liceul Teoretic Novaci; 

- transferul elevei Bengescu Loredana de la Grup Școlar ”Constantin Brâncoveanu”, Baia 

de Aramă, jud.Mehedinți, la Colegiul Tehnic Motru, clasa a XIII-a, învățământ seral; 

- transferul elevului Duțescu Florin Gabriel, clasa a V-a, de la Școala Gimnazială 

”Constantin Săvoiu” Tg. Jiu, la Liceul Teologic Tg. Jiu; 

- transferul elevului Gheorghiță Răzvan Alexandru, de la Șc. Gim. ”Constantin Săvoiu” Tg. 

Jiu, la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu”, clasa a II-a B; 



                                             
 

- transferul elevei Gheorghiță Izabela Ștefania, de la Șc. Gim. ”Constantin Săvoiu” Tg. Jiu, 

la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu”, clasa a V-a C; 

- transferul elevului Nuțu Eduard-Marian de la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” 

Tg.Jiu,  la Liceul Tehnologic Bâlteni; 

 

Art.9 Nu se aprobă transferul elevului Tismănaru Mihai de la Liceul cu Program Sportiv Tg. Jiu, 

la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Tg. Jiu; 

Art.10 Se amână soluționarea solicitării privind transferul elevului Rus Ionuț Octavian, până la 

înaintarea unor documente justificative și a unei solicitări din partea Colegiului Economic ”Virgil 

Madgearu” Tg. Jiu, de depăsire a efectivelor la clasa a X-a; 

Art. 11 Se aprobă detașarea unui administrator financiar pe postul temporar vacant de la Șc. Gim. 

”Voievod Litovoi” Tg. Jiu; 

Art. 12 Nu se aprobă solicitarea Liceului ”Mihai Viteazul” Bumbești- Jiu, de scoatere la concurs 

a postului vacant de bibliotecar (0,5 normă); 

Art.13 Se aprobă suplimentarea statului de funcții al Școlii Gimnaziale Polovragi, cu un post de 

educator; 

Art.14 Se aprobă suplimentarea Planului de școlarizare - învățământ preșcolar, la următoarele 

unități de învățământ: 

Grădinița cu Program Normal Stoina – 23 preșcolari 

Grădinița cu Program Normal Păișani Stoina - 22 preșcolari 

Șc. Gim.”Ecaterina Teodoroiu” Tg. Jiu - 23 preșcolari, grupa mare 

Grădinița cu Program Normal Nr.7 Tg. Jiu - 23 preșcolari/grupă 

Grădinița cu Program Normal ”Vis deCopil” Tg. Jiu - 23 preșcolari/grupă 

Art.15 Se aprobă solicitarea Liceului Tehnologic Baia de fier, de funcționare a claselor a XI-a, 

învățământ liceal,  cu un efectiv de 33 elevi și a XIII-a învățământ seral, cu un efectiv de 31 elevi;   

Art.16 Se acordă avizul pentru desfășurarea orelor, în sistem online,  pentru eleva Draica Elena-

Claudia, clasa a IX-a, la   Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu”,  școlarizată la domiciliu.  

Art 17 Se acordă avizul pentru suspendarea cursurilor cu prezență fizică pentru clasa a VI-a de la 

Liceul cu Program Sportiv Tg. Jiu, în urma infectării unui elev cu virusul Sars CoV-2; 

Art.18 Se acordă avizul pentru suspendarea cursurilor cu prezență fizică pentru grupa mare cu 

program normal din cadrul Șc.Gim. Nr.1 Bumbești-Jiu, în urma infectării unui preșcolar cu virusul 

Sars CoV-2; 



                                             
 
Art.19 Se amână soluționarea solicitării Școlii Gimnaziale Padeș cu privire la ocuparea posturilor 

de fochist și îngrijitor până la înaintarea, de către unitatea de învățământ, a unor clarificări și a 

unor documente justificative; 

Art. 20 Se amână soluționarea solicitării înaintate de către Liceul Tehnologic Stoina, cu privire la 

funcționarea, în anul școlar 2021-2022, a clasei a X-a învățământ profesional, cu un efectiv de 14 

elevi; 

Art. 21 Se aprobă transformarea  unui post de îngrijitor de la Colegiul Național ”Spiru Haret”vTg. 

Jiu  în post de muncitor bucătărie; se aprobă ocuparea acestui post prin transfer/concurs; 

Art.22 Se aprobă ocuparea, prin transfer/concurs, a următoarelor posturi didactice auxiliare și 

nedidactice vacante, din cadrul Colegiului Național ”Spiru Haret”  Tg. Jiu: 

- 1 post de secretar, perioadă nedeterminată; 

- 1 post de muncitor de întreținere, perioadă nedeterminată; 

- 1 post de îngrijitor, perioadă nedeterminată; 

- 3 posturi de îngrijitor, perioadă determinată. 

Art. 23 Se aprobă ouparea prin transfer/concurs a postului de îngrijitor vacant de la Șc. 

Gim.”Constantin Brâncuși”Tg. Jiu; 

Art.24  Se aprobă solicitarea Liceului Mihai ”Viteazul” Bumbești-Jiu, de funcționare a anului I, 

școală postliceală, specializarea Electronist - echipamente de automatizare, cu un efectiv de 33 de 

elevi; 

Art. 25 Se aprobă ocuparea prin transfer/concurs a postului secretar vacant (0,5 normă) de la Șc. 

Gim. Ciuperceni; 

Art. 26 Consiliul de Administrație avizează desfășurarea oerelor, în sistem online,  pentru doi elevi 

cu CES din cadrul Liceului Tehnologic Bârsești, conform solicitărilor înaintate de aceștia; 

Art. 27 Se aprobă emiterea avizului de schimbare de destinație pentru imobilele ”cantină” și 

”cămin fete, cămin băieți, gospodărie anexă” din cadrul Liceului Tehnologic Țicleni; 

Art. 28 Se aprobă încadrarea în regim PCO a personalului de conducere, îndrumare și control din 

unitățile de învățământ preuniversitar din județul Gorj, conform anexei; 

Art. 29 Consiliul de Administrație avizează scenariile în care își vor desfășura activitatea unitățile 

de învățământ preuniversitar din județul Gorj, în săptămâna 27.09.2021-01.10.2021, în 

conformitate cu rata de incidență comunicată de către DSP Gorj în data de 24.09.2021; 

 

 

 



                                             
 
Art.30 Se aprobă desfășurarea cursurilor, în sistem online, la Școala Gimnazială Cărpiniși și 

structurile aferente, pentru toate clasele și formațiunile de studiu, cu excepția învățământului 

preșcolar; 

 

              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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


