S.I.P. Hunedoara
Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
18.02.2019
Luni, 18 februarie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar
Județean Hunedoara.
Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Solicitări din partea unităților de învățământ.
II. Diverse.
În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:
I. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:
a. Colegiul Național ,,Iancu de Hunedoara'' Hunedoara - se acordă aviz pentru organizarea concursului
pentru 1 post de îngrijitor, perioadă determinată, 1 post îngrijitor, perioadă nedeterminată, 1 post paznic;
b. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara - se aprobă arondarea unităților de
învățământ pentru consilierii școlari, conform anexei;
c. Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria'' Deva - se aprobă suplimentare 1 loc la clasa pregătitoare;
d. Școala Gimnazială Răchitova - se aprobă funcționarea sub efectivele legale pentru 3 formațiuni de
studiu, pentru anul școlar 2019-2020;
e. Școala Gimnazială Vețel - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 0,25 post de îngrijitor;
f. Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade'' Lupeni - se aprobă școlarizarea la domiciliu pentru 1 elev;
g. Liceul Tehnologic ,,Transilvania'' Deva - se aprobă eliberarea actelor de studii pentru 1 absolvent,
promoția 2015;
h. Liceul Tehnologic ,,Crișan'' Crișcior - se aprobă eliberarea actelor de studii pentru absolvenți, promoția
2013.
II. Diverse.
1. Se prezintă memoriul Colegiului Național ,,Mihai Eminescu'' Petroșani referitor la modificarea planului
de școlarizare prin alocarea celei de a patra clasă de a IX-a. Se aprobă menținerea planului de școlarizare
în forma inițială.
2. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Diplomă de bacalaureat, promoția 2005;
b. Diplomă de bacalaureat, promoția 2003.
3. Se acordă aviz pentru schimbarea destinației a 6 școli de pe raza comunei Sălașu de Sus: Zăvoi, Paroș,
Mălăiești, Coroiești, Nucșoara, Ohaba de sub Piatră.
4. Se aprobă detașarea unui administrator financiar de la Liceul Tehnologic ,,Transilvania'' Deva la
Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, începând cu data de 20 februarie 2019.
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