
                                             
 
Consiliul de Administrație al I.Ș.J Gorj 

17.12.2021 

 

 

Hotărârea Nr. 87 

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, întrunit în ședința din 17 

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 Consiliul de administrație validează rezultatele finale obținute de către candidați, la probele din 

cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar din județul Gorj 

Art. 2 Consiliul de administrație validează lista candidaților declarați reușiți la Concursul pentru 

ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar 

din județul Gorj; 

Art. 3 Consiliul de administrație avizează lista posturilor vacante de director/director adjunct, 

neocupate prin concurs; 

Art. 4 Se acordă avizul conform în vederea organizării rețelei școlare pentru UAT-urile care au 

înaintat Proiectul rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023, după cum urmează: Alimpești, Baia 

de Fier, Bălești, Bărbătești, Bolboși, Bumbești-Jiu, Berlești, Căpreni, Ciuperceni, Crușeț, Dănciulești, 

Dănești, Dragotești, Fărcășești, Godinești, Glogova, Hurezani, Jupânești, Licurici, Logrești, Mătăsari, 

Motru, Muștetești, Novaci, padeș, Peștișani, Plopșoru, Polovragi, Prigoria, Runcu, Roșia de Amaradia, 

Samarinești, Scoarța; 

Art. 5 Se aprobă Proiectul planului de școlarizare pentru învățământul profesional și dual, pentru 

anul școlar 2022-2023, conform anexei; 

Art. 6 Se acordă avizul conform pentru redistribuirea unor sume între unități școlare de pe raza UAT 

Tg. Jiu, conform anexei; 

Art. 7 Se aprobă cererile cadrelor didactice care solicită amânarea susținerii probelor din cadrul 

examenelor pentru acordarea gradelor didactice, după cum urmează: 

- Cereri amânare gradul II: Brehar (Băluță) I. Loredana-Gabriela 

- Cereri amânare gradul I: Fălcău V. Elena, Dăianu I. Nicolae, Costescu (Crânguș) M. Emilia 

Mihaela 



                                             
 
Art. 8 Se aprobă aplicarea timbrului sec pe următoarele acte de studiu: 

- diplomă de bacalaureat, titular Gaiu Adrian – Daniel, absolvent al Liceului Tehnologic Turceni;  

- certificat de calificare profesională nivel 4, titular Olteanu Constantin-Daniel, absolvent al Liceului 

Tehnologic Turceni;  

Art. 9 Consiliul de Administrație avizează lista unităților de învățământ înaintată de către 

Universitatea ”Constantin Brâncuși” Tg. Jiu, în vederea organizării și desfășurării practicii pedagogice, 

pentru programul de studii universitare de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar, 

precum și pentru programele de formare psihopedagogică, nivelurile I și II, anul universitar 2021-

2022;  

Art. 10 Se aprobă funcționarea peste efectivul maxim de preșcolari, la grupa combinată din cadrul 

GPN Boroșteni, structură a Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Peștișani; 

Art. 11 Nu se aprobă solicitarea înaintată de către Grădinița cu Program Prelungit ”Lumea Copiilor” 

Tg. Jiu, de transformare a postului de secretar din secretar studii medii, în secretar studii superioare;  

Art. 12 Se aprobă suplimentarea Planului de școlarizare al Școlii Gimnaziale Novaci, pentru 

organizarea programului ”A doua șansă”, în contextul implementării proiectului EDUCAT - programe 

de a doua șansă pentru tineri și adulți POCU/665/6/23/136157, conform anexei; 

Art. 13 Se aprobă suplimentarea Planului de școlarizare al Liceului Teoretic Novaci, pentru 

organizarea programului ”A doua șansă”, în contextul implementării proiectului EDUCAT - programe 

de a doua șansă pentru tineri și adulți POCU/665/6/23/136157, conform anexei; 

 

            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 

 

 

 


