
 

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara  

03.02.2020 

 

Luni, 3 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. Liceul Tehnologic ”Nicolaus Olahus” Orăștie – se aprobă numărului de locuri la clasa a XI-a seral; 

b. Liceul Tehnologic ”Nicolaus Olahus” Orăștie – se aprobă suplimentarea cu 2 formațiuni de studiu nivel ”A 

doua șansă”; 

c. Colegiul Național pedagogic ”Regina Maria” Deva – se aprobă suspendarea cursurilor la clasa pregătitoare C 

pe o perioadă de 2 zile, datorită unui caz de scarlatină; 

d. Școala Gimnazială Pui – se aprobă suspendarea cursurilor în data de 03.02.2020; 

e. Școala Gimnazială nr. 1 Hunedoara – se aprobă suplimentarea planului de școlarizare pentru ”A doua șansă”; 

f. Clubul Sportiv Școlar Deva – se prezintă adresa prin care se solicită 1 post de kinetoterapeut; 

g. Colegiul Național ”Iancu de Hunedoara” Hunedoara – se respinge transformarea 1 post de laborant studii M 

în studii S, deoarece nu se încadrează în prevederile art. 250 din LEN; 

h. Școala Gimnazială ”Dr. Aurel Vlad” Orăștie – se aprobă modificarea deciziei de încadrare a unui cadru 

didactic; 

i. Liceul Tehnologic T.F. ”Anghel Saligny” Simeria – se aprobă eliberare acte; 

j. Școala Gimnazială ”Hadrian Daicoviciu” Orăștioara de Sus – se aprobă modificarea orarului pentru data de 

05.02.2020. 

 

II. Diverse: 

1. Se prezintă adresa CNRED, referitoare la instruirea personalului Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, 

echivalare studii. 

2. Se prezintă adresa referitoare la  parteneriatul între MEN și ”Teach for Romania” și se aprobă persoana de 

contact. 

3. Referitor la solicitarea de transfer al unui elev de la Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva, din 

clasa a IX-a, specializarea Educator-puericultor, la clasa a IX-a, specializarea Științe sociale, se solicită punctul 

de vederea la unității de învățământ. 

4. Se prezintă Raportul comisiei județene de etică, anul 2019, conform anexei. 

 



Anexele la ce se face referire în articol sunt postate la rubrica DOCUMENTE MEN, ISJ, CCD–SEDINȚE CA al ISJ.  


