
                                             
 
Consiliul de Administrație al I.Ș.J Gorj 

11.01.2022 

Hotărârea Nr. 2 

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, întrunit în ședința din 11 

ianuarie 2022, 

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 Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu” Tg. Jiu, de ocupare a 

posturilor nedidactice vacante (2 posturi îngrijitor, 1 post muncitor calificat-fochist), conform 

Legii 153/2017, art. 32, alin. 2, lit. a), prin transfer în interesul serviciului, cu acordul scris al 

persoanei care se transferă; 

Art. 2 Se acordă avizul privind reducerea normei didactice de predare, cu 2 ore/săptămână, în 

anul școlar 2021-2022, la solicitarea doamnei Runceanu Mihaela Ana, profesor titular în cadrul 

Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu” Tg. Jiu; 

Art. 3 Se respinge solicitarea Grădiniței cu Program Prelungit ”Lumea copiilor” Tg. Jiu, de 

suplimentare a statului de funcții cu 1 post de muncitor întreținere calificat;  

Art. 4 Se aprobă solicitarea doamnei Popescu Violeta-Paula, angajată în cadrul 

compartimentului tehnic al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, de prelungire a activității cu 

3 ani peste vârsta limita de pensionare, începând cu 26.03.2022; 

Art. 5 Consiliul de Administrație ia act de demisiile doamnelor Dreghici Elena și Tutunaru 

Mariana din funcțiile de director, respectiv director adjunct, al Liceului Tehnologic Motru; 

Art. 6 Se amână ocuparea prin concurs a postului vacant de administrator de patrimoniu din 

cadrul Liceului Tehnologic Bâlteni, pentru o perioadă de două săptămâni de la data publicării 

postului, având prioritate ocuparea prin transfer; 

Art. 7 Se aprobă suplimentarea schemei de încadrare cu personal didactic de predare la Liceul 

Tehnologic Roșia de Amaradia cu 0, 70 normă, urmare a faptului că, în semestrul al II-lea al 

anului școlar 2021-2022, vor începe cursurile clasei a XI-a seral, ruta directă; 

Art 8 Se aprobă solicitarea înaintată de către Școala Gimnazială ”Grigore Geamănu” Turcinești 

de reorganizare a învățământului primar, în urma relocării formațiunilor de studiu de la Școala 

Primară Rugi, la unitatea cu PJ; 

Art. 9 Se aprobă ocuparea prin transfer a următoarelor posturi vacante din cadrul Școlii 

Gimnaziale Nr. 1 Dănești: 

- 0,5 normă muncitor la Șc. Gim. Nr. 1 Dănești; 



                                             
 

- 0,5 normă îngrijitor la Șc. Gim. Nr. 1 Dănești; 

- 0,25 normă îngrijitor la Șc. Primară Văcarea; 

Art. 10 Se amână ocuparea prin concurs a postului de îngrijitor vacant de la nivelul Grădiniței 

cu Program Prelungit ”Vis de Copil” Tg. Jiu, structura Grădinița cu Program Prelungit 

Narciselor, pentru o perioadă de două săptămâni de la data publicării postului, prioritate având 

ocuparea prin transfer; 

Art. 11 Se aprobă solicitarea înaintată de către Grădinița cu Program Prelungit ”Vis de Copil” 

Tg. Jiu, de întregire a normei doamnei Duvlea Vasilica-Eugenia, îngrijitor la structura 

Grădinița cu Program Prelungit Preajba; 

Art. 12 Se amână ocuparea prin concurs a postului vacant de administrator de patrimoniu din 

cadrul Liceului Tehnologic Bârsești, pentru o perioadă de două săptămâni de la data publicării 

postului, având prioritate ocuparea prin transfer; 

Art. 13 Se aprobă ocuparea prin transfer a postului vacant de administrator financiar, 0,5 

normă, din cadrul Școlii Gimnaziale Lihulești; 

Art. 14 Se aprobă ocuparea prin transfer a postului vacant de secretar-șef din cadrul Școlii 

Gimnaziale ”Ecaterina Teodoroiu” Tg. Jiu; 

Art. 15 Se aprobă solicitările înaintate de către doamna Sulea Magdalena Elisabeta și domnul 

Orvas Vasile, de promovare din consilier gradul II S, în consilier gradul I S; 

Art. 16 Se aprobă funcționarea clasei a X-a B, profil arte vizuale, din cadrul Liceului de Arte 

”Constantin Brăiloiu”, cu un efectiv de 33 elevi, în anul școlar 2021-2022; 

Art. 17 Se aprobă aplicarea timbrului sec pe diploma de bacalaureat seria Ab nr. 0083615, 

titular Fugaru C. Constantin Gabriel, absolvent al Liceului Energetic Tg. Jiu; 

Art. 18 Se aprobă detașarea doamnei Popescu Elena Irina, în funcția de director al Școlii 

Gimnaziale Crușeț, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 31.08.2022; 

 

                 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 


