
                                             
 
Consiliul de Administrație al I.Ș.J Gorj 

01.11.2021 

 

                                                              Hotărârea Nr. 78 

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, întrunit în ședința din 01 

noiembrie 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 solicitarea Șc. Gim. Ciuperceni cu privire la transformarea postului de secretar 

(0,5 normă) studii superioare, gr. I,  în 0,5 normă secretar studii superioare, debutant și ocuparea 

acestui post, pe perioadă nedeterminată, prin concurs; 

Art. 2 Soluționarea solicitării înaintate de către Liceul Tehnologic Stoina, privind angajarea, pe 

perioadă determinată, a doamnei Anuiu Elena, secretar la LPS ”Petrache Trișcu” Craiova, pe 

postul de secretar temporar vacant de la nivelul unității este de competența Consiliului de 

Administrație al unității de învățământ; 

Art. 3 Se aprobă solicitarea Șc. Gim. Borăscu cu privire la ocuparea, prin concurs, a postului vacant 

de contabil de la nivelul unității - 0,5 normă; 

Art. 4 Se aprobă ocuparea, pe perioadă determinată, prin concurs, a postului temporar vacant de 

administrator de patrimoniu de la Liceul Tehnologic Roșia Jiu, Fărcășești; 

Art.5 Se amână solicitarea Liceului Auto ”Traian Vuia” privind funcționarea unor formațiuni de 

studiu, cu efective peste limită, până la înaintarea de precizări cu privire la clasele a XIII-a A, a 

XIII-a B și a XIII-a C; 

Art.6 Se aprobă transformarea postului de bibliotecar de la Liceul Mătăsari, din bibliotecar S, gr.I, 

în bibliotecar S, debutant și ocuparea acestuia prin concurs; 

Art.7 Se aprobă ocuparea prin concurs a posturilor vacante de îngrijitor și muncitor calificat din 

cadrul Liceului Mătăsari;  



                                             
 
Art.8 Se aprobă solicitarea Șc. Gim. ”Gheorghe Tătărescu” cu privire la ocuparea, prin concurs, a 

postului vacant de îngrijitor de la structura Grădinița cu Program Normal Romanești - 0,25 normă; 

Art.9 Se aprobă solicitarea Colegiului Național ”Spiru Haret” de ocupare prin concurs, pe perioadă 

nedeterminată,  a posturilor vacante de contabil șef și laborant; 

Art. 10 Se aprobă solicitarea înaintată de către Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru” Tg. 

Jiu, cu privire la transformarea posturilor de administrator de patrimoniu, gr. III S, în administrator 

patrimoniu gradul I S și laborant II M în laborant I PL; 

Art. 11 Soluționarea solicitării înaintate de către doamna Vîlceanu-Bălescu Elena, privind 

transferul de la Șc. Gim. Bolbosi, pe postul de secretar de la Liceul Tehnologic Motru sau pe postul 

de bibliotecar de la Colegiul Național ”George Coșbuc” este de competența Consiliilor de 

Administrație ale celor două unități de învățământ; 

Art. 12 Se aprobarea pensionarea, la limită de vârstă, începând cu 01.12.2021, a doamnei Pasăre 

Eugenia, titular pe catedra de discipline tehnice-mecanică la Liceul Energetic Tg. Jiu;  

Art. 13 Se aprobă componența Consiliului Consultativ al compartimentului DRU; 

Art.14 Se acordă avizul conform pentru redistribuirea unor sume între unități de învățământ de pe 

raza UAT Tg. Jiu, conform anexei;  

Art. 15 Se aprobă eliberarea duplicatului diplomei de bacalaureat pentru următorii titulari: 

- Feroiu Dumitru Silviu, absolvent al Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu” Tg. Jiu; 

- Ceaușescu Alina, absolventă a Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu” Tg. Jiu; 

- Romanescu Alina Paraschiva, absolventă a Liceului Tehnologic ”Henri Coandă” Tg. Jiu;  

- Bălăcioiu Ana, absolventă a Liceului Tehnologic Bâlteni; 

- Sanda Ana-Maria, absolventă a Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” Tg. Jiu; 

- Popescu Liliana-Cristina, absolventă a Colegiului Tehnic ”Gheorghe Magheru” Tg. Jiu; 

Art. 16 Se aprobă aplicarea timbrului sec pe următoarele acte de studiu: 

- Certificat de absolvire a liceului, titular Ganță Maria Tatiana, absolventă a Liceului 

Tehnologic Turceni;  

-  Certificat de calificare profesională, nivel 4, titular Drăghia Gabriel, Liceul Tehnologic 

Tismana; 

- Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului, titular Drăghia Gabriel, Liceul 

Tehnologic Tismana; 

- Diplomă de absolvire a liceului, titular Enușoiu Ion-Adelin, Liceul Tehnologic Roșia de 

Amaradia; 



                                             
 

- Diplomă de bacalaureat, titular Buzurin Anca Elena, Liceul Tehnologic Roșia de 

Amaradia; 

- Certificat de calificare profesională, nivel 4, titular Mondoacă Dragoș Emilian Costantin, 

Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia;  

Art.17 Se amână soluționarea cererii de transfer al elevului Terteci Mario Constantin la Liceul 

Tehnologic Bâlteni urmând ca solicitantul, tatăl elevului, să înainteze ISJ Gorj un document care 

să dovedească suplinirea consimțământului mamei, având în vedere custodia comună a minorului;  

Art. 18 Se aprobă transformarea postului de bibliotecar de la Șc. Gim. Nr.1 ”George Uscătescu” 

Tg. Cărbunești, din bibliotecar, studii medii treapta I A, gradația 5, în bibliotecar studii superioare, 

debutant, precum și ocuparea, prin concurs, a acestui post; nu se aprobă ocuparea prin concurs a 

postului vacant de administrator de patrimoniu.  

 

              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-Simona 

 


