
                                             
 
Consiliul de Administrație al I.Ș.J Gorj 

04.02.2022 

Hotărârea Nr. 9 

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, întrunit în ședința din 04 februarie 

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 modificarea Anexei nr. 1 la Decizia nr. 66/2022 privind repartizarea pe unități 

administrativ teritoriale a sumelor pentru finanțarea burselor acordate elevilor din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat, la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, în vederea emiterii 

deciziei pentru anul 2022 și estimările pentru 2023, 2024, 2025; 

Art. 2 Se aprobă ocuparea prin transfer a postului de bibliotecar vacant, din cadrul Liceului Tehnologic 

Roșia Jiu Fărcășești; 

Art. 3 Se acordă avizul pentru modificarea denumirii cercului de ”Karturi” în „Construcții Electronice” 

la Clubul Copiilor Motru și a cercului de ”Protecția mediului” în ”Ecologie” la Clubul Copiilor Tg. 

Cărbunești; 

Art. 4  Se respinge solicitarea înaintată de către Palatul Copiilor Tg. Jiu, de transferare a normei 

didactice de ”Protecția Mediului/Ecologie” de la Clubul Copiilor Târgu Cărbunești la Palatul Copiilor 

Târgu-Jiu, până la sfârșitul anului școlar 2021-2022; 

Art. 5 Se aprobă solicitarea Liceului Tehnologic Bâlteni de încadrare a a unui cadru didactic de sprijin 

în unitatea școlară; 

Art. 6 Se aprobă solicitarea Liceului Tehnologic Tismana, de ocupare prin transfer a postului vacant de 

îngrijitor curățenie; 

Art. 7 Se aprobă solicitarea Liceului cu Program Sportiv Tg. Jiu, de transformare a postului de 

administrator financiar gr. II S, în administrator financiar gr. I S, în vederea promovării doamnei Stanciu 

Lucia Ana; 

Art. 8 Se aprobă ocuparea prin concurs a posturilor vacante de îngrijitor curățenie și muncitor calificat 

– fochist, din cadrul Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu” Tg. Jiu; 

Art. 9 Se aprobă suplimentarea statului de personal al Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu”, cu 

0,11 norme, ca urmare a reducerii normei didactice a doamnei Runceanu Mihaela Ana, cu 2 

ore/săptămână; 

Art. 10 Se aprobă ocuparea prin transfer a postului vacant de îngrijitor (0,75 normă), din cadrul Școlii 

Gimnaziale ”Nicolae Tomovici Plopșor”, structura Școala Primară ”Alexandru Tătărăscu” Văleni; 



                                             
 
Art. 11 Se amână soluționarea solicitării Școlii Gimnaziale Samarinești de ocupare prin concurs a 

postului vacant de îngrijitor (0,5 normă), din cadrul Școlii Primare Nr. 1 Samarinești;  

Art. 12 Se aprobă solicitarea Liceului Teoretic ”Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești, de transformare a 

postului de administrator de patrimoniu, studii superioare debutant, în administrator de patrimoniu, 

studii superioare gradul III, în vederea promovării titularului, domnul Dina Siminel; 

Art. 13 Se aprobă aplicarea timbrului sec pe Certificat de absolvire a liceului seria E nr. 0086403, titular 

Istratie Constantin, absolvent al Liceului Auto ”Traian Vuia” Tg. Jiu; 

Art. 14 Se aprobă solicitarea doamnei Durdan Carmen Constanța, profesor titular la Liceul Teoretic 

”Tudor Arghezi”  Tg. Cărbunești, de pensionare la limită de vârstă, începând cu 01.09.2022; 

Art. 15 Se aprobă solicitarea Liceului Teoretic ”Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești, de suplimentare a a 

statului de personal cu 0,11 norme, ca urmare a reducerii normei didactice a doamnei Stamatoiu Cecilia 

Oana cu 2 ore/săptămână; 

Art. 16 Se avizează solicitarea de reducere a normei didactice, cu 2 ore/săptămână, înaintată de către 

doamna Crăciunescu Claudia, cadru didactic titular în cadrul CJRAE Gorj; 

Art. 17 Se aprobă solicitarea înaintată de către Șc. Gim. Cărpiniș Crasna, de suplimentare a statului de 

personal cu 0,41 norme; 

 

Președinte C.A. 

Inspector Școlar General, 

Prof. Elena Dana CONSTANTINESCU 

 

                                                                                                                                   Secretar C.A., 

                                                                                                                                Inspector Școlar, 

                                                                                                             Prof. Dumitrescu Liliana-Mihaela  

 

Avizat, 

Oficiul juridic, 

Jr. Lambu Carmen Simona 

 

 

 

 

 

 


