
 
Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara  
11.05.2021 
 
Marți,11 mai 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. Stabilirea numărului de locuri pentru gradațiile de merit, sesiunea 2021, punctaje, procedură 
II. Ajustarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 
III. Solicitări de la unități de învățământ 
IV. Aviz organizare concurs pentru ocupare posturi vacante la I.S.J. Hunedoara 
V. Avizare listă posturi didactice rezervate/vacante 
VI. Diverse 

 
În cadrul ședinței au fost luate următoarele hotărâri:  
 

I. Se aprobă lista cu numărul de locuri pentru gradațiile de merit, sesiunea 2021, repartizate pe 
categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare și control/didactic 
auxiliar) și discipline/domenii, conform anexei. 
Se aprobă detalierea punctajelor aferente criteriilor. 
Se aprobă procedura de depunere a dosarelor pentru gradațiile de merit, și anume letric.  
 

II. Se aprobă propunerile de diminuare a planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, 
conform anexei. 
 

III. Se aprobă solicitările unităților de învățământ pentru obținerea avizului de organizare a 
concursurilor de ocupare a posturilor vacante, conform anexei. 
 

IV. Se acordă aviz pentru organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante din cadrul I.S.J. 
Hunedoara: 1 post consilier IA secretariat-arhivă și 1 post consilier II contabilitate. 
 

V. Se avizează lista posturilor pentru titularizare rezervate/vacante: 247 posturi, din care 68 posturi 
titularizabile pe perioadă nedeterminată. 
 

VI. Diverse: 
1. Se acordă aviz relocare 6 grupe grădiniță în altă locație, ca urmare a lucrărilor de reabilitare. 
2. Se aprobă emiterea deciziei de înființare a bazei de practică pedagogică (BPP) la Colegiul Național 

Pedagogic ”Regina Maria” Deva și numirea coordonatorului BPP și a profesorului mentor 
coordonator. 

3. Se aprobă cererea de pensionare anticipată a unui cadru didactic, începând cu data de 
01.06.2021. 

4. Se aprobă procedura de sistem privind organizarea și desfășurarea probelor de verificare a 
cunoștințelor de limbă maternă pentru clasa a IX-a, conform anexei. 
 

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