S.I.P. Hunedoara
Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
02.09.2019
Luni, 2 septembrie 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. Aprobarea componenței Consiliului de Administrație al ISJ Hunedoara.
II. Solicitări din partea unităților de învățământ.
III. Diverse.
În cadrul ședinței au fost luate următoarele hotărâri:
I. Se aprobă componența Consiliului de Administrație al ISJ Hunedoara.
II. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:
a. Liceul Tehnologic ,,Constantin Bursan'' Hunedoara - se acordă aviz pentru organizarea concursului
pentru 1 post administrator paznic, perioadă nedeterminată;
b. Grădinița PP Nr. 1 Hunedoara - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post îngrijitor,
perioadă nedeterminată;
c. CJRAE Hunedoara - se aprobă transformare 0,5 post laborant în 0,5 post informatician, pentru
întregirea normei;
d. Școala Gimnazială ,,Constantin Daicoviciu'' Beriu - se aprobă funcționarea sub efectivele legale la
Școala Primară Sibișelu Vechi;
e. Școala Gimnazială Luncoiu de Jos - se aprobă funcționarea sub efectivele legale la clasa a V-a;
f. Școala Gimnazială Romos - nu se aprobă funcționarea sub efectivele legale la învățământ preșcolar,
grupă combinată; se aprobă transportul preșcolarilor;
g. Școala Gimnazială Densuș - se aprobă funcționarea sub efectivele legale la Școala Primară Peșteana;
h. Școala Gimnazială Vălișoara - se aprobă funcționarea sub efectivele legale;
i. Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria'' Deva - se aprobă suplimentarea numărului de locuri la
clasele a X-a și a XI-a, specializare matematică-informatică;
j. Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade'' Lupeni - se aprobă suplimentarea cu 1 loc la clasa I;
k. Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță'' Deva - se suplimentarea cu 1 loc la clasa a IV-a, muzică;
l. Școala Gimnazială Romos - se aprobă suplimentarea planului de școlarizare cu 1 clasă a III-a la Școala
Primară Vaidei;
m. Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan - la solicitarea de suplimentare a planului de școlarizare cu 1 grupă
program prelungit, se solicită date suplimentare;
n. Școala Gimnazială Dobra - se aprobă suplimentarea planului de școlarizare cu 1 clasă a V-a;
o. Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida'' Petroșani - la solicitarea de suplimentare a planului de școlarizare
cu 1 clasă a IX-a, învățământ special, se solicită efectuarea demersurilor către MEN;
p. Centrul de Pedagogie Curativă Simeria - la solicitarea de suplimentare a planului de școlarizare cu 1
clasă a IX-a, învățământ special, se solicită efectuarea demersurilor către MEN;
q. Școala Gimnazială Petros - se aprobă suplimentarea planului de școlarizare cu 1 clasă a V-a;
r. Școala Gimnazială ,,Sfânta Varvara'' Aninoasa - se aprobă suplimentarea planului de școlarizare cu 1
clasă a V-a;
s. Școala Gimnazială Pui - informează reorganizarea administrativă a structurilor;
t. Școala Gimnazială ,,Constantin Daicoviciu'' Beriu - se aprobă modificarea orarului școlar;
u. Școala Gimnazială Densuș - se aprobă modificarea orarului școlar;
v. Școala Primară Pricaz - se aprobă modificarea orarului școlar;
w. Grădinița PP ,,Dumbrava minunată'' Hunedoara - se acordă aviz mutare preșcolari și personal de la
sediul PP ,,Dumbrava minunată'' Hunedoara la alte 2 structuri
x. Școala Gimnazială Pui - se aprobă funcționarea sub efectivele legale.
III. Diverse:
1. Se aprobă cererile pentru plata cu ora, conform solicitărilor

2. Se aprobă pensionarea anticipată, în timpul anului școlar, începând cu data de 10.09.2019, pentru un
cadru didactic.
3. Se aprobă centrul de examen pentru concursul județean pentru mobilitatea personalului didactic la
Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria'' Deva, precum și componența comisiilor.
4. Se aprobă detașarea în interesul învățământului pentru funcția de director adjunct la Liceul Tehnologic
,,Ovid Densușianu'' Călan.
5. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Colegiul Economic ,,Hermes'' Petroșani - diplomă de bacalaureat, promoția 2002;
b. Liceul Teoretic ,,I. C. Brătianu'' Hațeg - diplomă de bacalaureat, promoția 2006;
c. Liceul Teoretic ,,Aurel Vlaicu'' Orăștie - diplomă de bacalaureat, promoția 1980;
d. Liceul Tehnologic Lupeni - diplomă de bacalaureat, promoția 2016.
6. Se prezintă adresa Colegiului Național Pedagogic ,,Regina Maria'' Deva referitor la executarea
lucrărilor.
7. Se prezintă Hotărârea nr. 8/28.08.2019, referitor la pesta porcină.
8. Se prezintă lista de măsuri pentru POCU și repartizează inspectorilor responsabili.
9. Se prezintă oferta SC PILGRIM pentru publicații și se repartizează directorului CCD Hunedoara.
10. Se aprobă desemnarea reprezentantului ISJ Hunedoara în Consiliul de Administrație al CJRAE
Hunedoara.
11. Se aprobă, sub rezerva promovării examenului de diferențe, transferul unui elev din clasa a X-a,
Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță'' Deva.
12. Se aprobă, sub rezerva promovării examenului de diferențe, transferul unui elev din clasa a XI-a,
specializarea matematică-informatică, la specializarea filologie, Colegiul Național ,,Mihai Eminescu''
Petroșani.
13. Se respinge transferul unui elev la clasa a IX-a, profil sportiv, Liceul cu Program Sportiv ,,Cetate''
Deva, conform legislației.
14. Se aprobă transmiterea către MEN, în vederea obținerii avizului, solicitarea de transfer a unui elev din
clasa a IX-a de la Liceul Tehnologic ,,Ovid Densușianu'' Călan la Liceul Tehnologic ,,Grigore Moisil'' Deva,
în baza art. 152, alin. (1) din ROFUIP, conform referatului de expertiză medico-pedagogică.
15. Se aprobă lista inspectorilor coordonatori pentru unitățile de învățământ, conform anexei.
16. Se aprobă graficul și tematica ședințelor Consiliului de Administrație al ISJ Hunedoara pentru anul
școlar 2019-2020.
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