
Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara  
15.02.2021 
 
Luni, 15 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 de la unitățile de învățământ 
II. Diverse 

 
În cadrul ședinței au fost luate următoarele hotărâri:  
 

I. Solicitări din partea unităților de învățământ, după cum urmează: 
1. Palatul Copiilor Deva – se amână reprofilarea cercului ”Prietenii pompierilor” în ”Cultură și 

civilizație engleză” până la o informare completă; 
2. Se acordă aviz organizare concurs post/promovare grad profesional, conform Anexei 1; 
3. Se aprobă suplimentarea numărului de locuri, conform Anexei 2; 
4. Se aprobă eliberare acte de studii, transfer elevi, conform Anexei 3; 
5. Se aprobă lista cadrelor didactice care solicită menținerea în activitate ca titular, conform 

Anexei 4; 
6. C.J.R.A.E. Hunedoara – se amână suplimentarea cu 2 posturi de logoped, până la verificarea 

tuturor încadrărilor. 
 

II. Diverse: 
1. Se aprobă raportul în urma verificărilor la Școala Gimnazială ”Horea, Cloșca și Crișan” Brad și 

recomandările, conform anexei. 
2. Se aprobă numirea coordonatorului CJAP, conform propunerii înaintate de C.J.R.A.E. Hunedoara. 
3. Se aprobă situațiile financiare centralizate pe județ pentru luna decembrie 2020. 
4. Se aprobă transferul unui elev la Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” Deva; se suplimentează cu 1 

loc (peste efectivul de 30 elevi) și se aplică Hotărârea Consiliului de Administrație a I.S.J. 
Hunedoara din luna noiembrie 2020. 

5. Se aprobă schimbarea de destinație pentru imobilul din Str. Calea Moților nr. 17, la solicitarea 
Primăriei Baia de Criș. 

6. Se respinge ca netemeinică și nelegală plângerea prealabilă referitoare la rezultatul concursului 
pentru funcția de director. 

7. Se aprobă Raportul comisiei de etică cu privire la faptele sesizate și propuneri, conform anexei. 
8. Referitor la solicitarea Poliției Municipiului Lupeni cu privire la asigurarea pazei la Grădinița 

”Lumea copiilor” Lupeni, se va face o analiză referitoare la finanțarea de bază și se sugerează 
adresarea către Primăria Municipiului Lupeni. 

9. Se acordă aviz eliberare acte studii: 
a. Colegiul economic ”Hermes” Petroșani – diplomă de bacalaureat, promoția 2004; 
b. Liceul Teoretic ”Avram Iancu” Brad – diplomă de bacalaureat, promoția 1997. 

10. Se aprobă procedura operațională privind organizarea examenului de certificare a calificării 
profesionale a absolvenților învățământului postliceal nivel 5, conform anexei. 
 

Anexele la ce se face referire în articol sunt postate la rubrica ISJ HUNEDOARA–CONSILIUL DE 
ADMINISTRATIE  
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