
 
Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara  
01.04.2021 
 
Joi, 1 aprilie 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. Se acordă aviz organizare concurs post, conform Anexei 1; 
2. Se aprobă eliberare acte de studii, modificări orar, conform Anexei 2; 
3. Se discută referitor la transferul actelor de studii aferente Liceului ”Civitas” de la Colegiul 

Național ”Decebal” Deva la Colegiul Național ”Iancu de Hunedoara” Hunedoara. 
 

II. Diverse: 
1. Se aprobă raportul de activitate aferent trimestrului I 2021, a compartimentului salarizare din 

cadrul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, conform Anexei 3. 
2. Se aprobă raportul în urma verificărilor efectuate la Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazu” Vulcan, ca 

urmare a unei sesizări referitoare la un  elev din clasa pregătitoare, conform anexei. 
3. Se aprobă lista centrelor de examen/evaluare pentru Examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie 

2021, conform anexei. 
4. Se aprobă cererea unui cadru didactic de pensionare pentru limita de vârstă, începând cu data de 

12.05.2021. 
5. Se informează despre cererea  unui cadru didactic de pensionare anticipată, începând cu data de 

01.09.2021. 
6. Se amână transferul unui  elev din clasa pregătitoare de la Colegiul Național Pedagogic ”Regina 

Maria” Deva la Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” Deva pentru reanalizarea datelor. 
7. Se acordă aviz eliberare acte studii: 

a. Liceul ”Alexandru Borza” Geoagiu – diplomă de bacalaureat, promoția 2011; 
b. Liceul Industrial nr. 2 Hunedoara - diplomă de bacalaureat, promoția 1988; 
c. Colegiul Național Pedagogic” Regina Maria” Deva – diplomă de bacalaureat, promoția 

1993. 
8. Se aprobă neatacarea la Curtea de Apel a dosarelor aflate pe rolul instanței în anul 2021. 
9. Se aprobă criteriile de împărțire a echipamentelor de protecție, primite ca sponsorizare de la Altex 

(măști, combinezoane), conform anexei. 
 

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