
                                             
 
Consiliul de Administrație al I.Ș.J Gorj 

03.12.2021 

                                                              Hotărârea Nr. 83 

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, întrunit în ședința din 03 

decembrie 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 acordă avizul conform pentru redistribuirea unor sume între unitățile școlare de pe raza UAT 

Tg. Jiu, conform anexei; 

Art. 2 Se aprobă suplimentarea schemei  de încadrare cu 0,33 normă la Șc. Gim. Lihulești, Berlești, 

precum și Planul educațional individualizat, în vederea școlarizării la domiciliu a elevului Melencu 

Constantin; 

Art. 3 Se acordă avizul pentru organizarea programului educațional ”Școală după școală” organizat la 

Liceul Tehnologic Baia de Fier, în cadrul proiectului POCU: Măsuri integrate de combatere a 

marginalizării și excluderii sociale în zona teritoriului GAL Parâng; 

Art. 4 Se aprobă ocuparea prin transfer a posturilor vacante de muncitor calificat și paznic din cadrul 

Liceului ”Gheorghe Tătărescu” Rovinari; 

Art. 5 Se aprobă depășirea efectivelor de elevi ale unor formațiuni de studiu din cadrul Liceului de Arte 

”Constantin Brăiloiu” Tg. Jiu, după cum urmează: 

Clasa I – 18+1 

Clasa a II-a – 13+2 

Clasa a VI-A – 24+2 

Clasa a VIII-a – 22+1 

Art. 6 Se aprobă transformarea postului de bibliotecar II-S în bibliotecar I-S din cadrul Colegiului 

Economic ”Virgil Madgearu” Tg. Jiu, în vederea promovării titularului în trepte/grade profesionale, cu 

condiția încadrării în bugetul aprobat; 

Art. 7 Nu se aprobă transferul elevului Borș Carlos-Mihai, clasa a XII-a, de la Liceul Tehnologic Roșia-

Jiu, Fărcășești, la Liceul de Arte ”Constantin Brăiloiu” Tg. Jiu; 

Art. 8 Se aprobă transferul elevei Dumitrescu Andreea, clasa a X-a, de la Liceul Tehnologic nr. 2 Tg. 

Jiu, la Liceul Tehnologic Bâlteni, profil filologie, sub rezerva îndeplinirii condiției de medie; 

Art. 9 Se aprobă transferul elevului Terteci Mario Constantin,  de la Liceul Tehnologic ”Sf. Antim 

Ivireanul” București la Liceul Tehnologic Bâlteni; 

Art. 10 Nu se aprobă transferul elevei Pițigoi Alexandra Gabriela, de la clasa a IX-a profil științe ale 

naturii, la clasa a IX-a profil filologie din cadrul Liceului Teoretic Novaci; 



                                             
 
Art. 11 Se amână soluționarea cererii de transfer al elevei Văduva Andreea-Camelia, clasa a XI-a, 
învățământ profesional, de la Liceul Tehnologic ”Ion Mincu” Tg. Jiu la Liceul tehnologic Turburea, 

până la înaintarea unor documente justificative;  

Art. 12 Se aprobă funcționarea claselor CP, I și IV, din cadrul Șc. Gim. ”Nicolae Costescu” Bolboși, în 

regim simultan, cu un efectiv de 25 de elevi; 

Art. 13 Se aprobă solicitarea Grădiniței ”Constantin Brâncuși” Tg. Jiu, de transformare a postului de 

administrator patrimoniu gr. III în administrator patrimoniu gr. II, a două posturi de muncitor IV în 
muncitor III, în vederea promovării în grade/trepte a personalului care ocupă aceste posturi, cu condiția 

încadrării în bugetul aprobat; 

Art. 14 Se amână soluționarea solicitării Liceului Tehnologic Tismana de ocupare prin transfer/concurs 

a postului vacant de informatician; 

Art. 15 Se aprobă solicitarea înaintată de către Liceul Tehnologic Bârsești de transformare a postului 
de administrator de patrimoniu gr. I în administrator de patrimoniu debutant și ocuparea acestuia prin 

transfer;  

Art. 16 Se amână solicitarea Șc. Gim. Dănești de vacantare a unui post de îngrijitor și a unui post format 

din 0, 5 normă îngrijitor și 0,5 normă muncitor, până la înaintarea unei alte adrese însoțită de documente 

justificative; 

Art. 17 Se amână soluționarea solicitării Șc. Gim. Nr. 1 Țicleni de ocupare prin concurs a unui post 

vacant de îngrijitor; 

Art. 18 Se amână soluționarea solicitării Liceului Teologic Tg. Jiu de transformare a 0,5 normă de 

muncitor necalificat în 0,5 normă îngrijitor; 

Art. 19 Se aprobă solicitarea Scolii Gimnaziale Crușeț de vacantare și ocupare prin concurs a 0,25 

normă îngrijitor; 

Art. 20 Se aprobă solicitarea Colegiului Național ”Spiru Haret” de ocupare prin concurs a unui post de 

paznic, vacantat în urma demisiei titularului; 

Art. 21. Se aprobă ocuparea prin transfer a postului vacant de îngrijitor din cadrul  Liceului cu Program 

Sportiv Tg. Jiu; 

Art. 22 Se amână soluționarea solicitării Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu” Tg. Jiu de 

transformare a 2 posturi personal didactic auxiliar în personal nedidactic și se vor înainta clarificări cu 

privire la suprafața de curățenie și numărul de posturi de îngrijitor și muncitor calificat (fochist); 

Art. 23 Consiliul de Administrație ia act de demisia domnului Udroiu Vasile din funcția de director al 

Liceului Tehnologic nr. 2 Tg. Jiu; 

Art. 24 Se aprobă delegarea atribuțiilor de director al Liceului Tehnologic nr. 2 Tg. Jiu doamnei Bâzocu 

Codruța, director adjunct; 

Art. 25 Se aprobă recuperarea zilei libere de 29.11.2021 de către personalul din cadrul ISJ Gorj, prin 

prelungirea programului zilnic cu o oră, în perioada 06-16.12.2021, conform HG nr. 1237/2021; 

Art. 26 Nu se aprobă solicitarea înaintată de către Liceul Tehnologic Roșia Jiu, Fărcășești, de detașare 

a doamnei Muraru Polina, de pe postul de secretar din cadrul Șc. Gim. Nr. 3 Rovinari, pe postul de 

bibliotecar din cadrul Liceului Tehnologic Roșia Jiu;  

Art. 27 Se aprobă ocuparea, prin concurs, a postului vacant de îngrijitor din cadrul Șc. Gim. Urdari; 

Art. 28 Se aprobă completarea și aplicarea timbrului sec, în vederea eliberării certificatului de acordare 

a definitivării în învățământ absolventei Gavrilă Alina Luminița;  



                                             
 
Art. 29 Se aprobă aplicarea timbrului sec, în vederea eliberării certificatului de acordare a definitivării 

în învățământ absolventei Schintee Anca-Ramona;  

Art. 30 Se aprobă aplicarea timbrului sec pe certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului, titular 

Drăghici Aurelia Mioara, absolventă a Liceului Tehnologic Turceni; 

Art. 31 Se aprobă eliberarea duplicatului diplomei de bacalaureat pentru următorii titulari: 

- Glăvan Ionela-Loredana, absolventă a Liceului Teoretic ”Tudor Arghezi”, Tg. Cărbunești; 

- Crăciun Dorin, absolvent al Liceului Auto ”Traian Vuia” Tg. Jiu;  

Art. 32 Se aprobă completarea și eliberarea diplomei de absolvire a învățământului obligatoriu pentru 

titular Motoi Aurel, absolvent al Șc. Gim. Aninoasa;  

Art. 33 Se aprobă punerea în executare a Deciziei Civile nr. 432 din data de 25.02.2021, pronunțată de 
Tribunalul Gorj în dosarul nr. 6012/318/2020, pentru achitarea sumei de 52.931,00 lei către executor 

Cornescu Adrian Vasile pentru creditorul Burlan Valentin, precum și achitarea sumei menționate 

eșalonat; 

 

                 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 

  

 


