
 
Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara  
10.06.2021 
 
Joi, 10 iunie 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 unități de învățământ 
II. Avizare proceduri operaționale 
III. Redistribuirea bugetului pentru cheltuieli de personal 
IV. Avizarea dosarelor SDS 
V. Validarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor în cadrul I.S.J. Hunedoara 
VI. Diverse 

 
În cadrul ședinței au fost luate următoarele hotărâri:  
 

I. Se aprobă solicitările unităților de învățământ, după cum urmează: 
- aviz organizare concurs ocupare posturi, conform anexă; 
- Liceul Tehnologic Lupeni – se acordă aviz eliberare acte de studii, promoția 2016. 

 
II. Se aprobă următoarele proceduri operaționale: 

- Procedura operațională privind înscriere copiilor în clasa pregătitoare, etapa a II-a; 
- Procedura operațională privind activitatea de monitorizare video în unitățile de învățământ 

profesional și tehnic pentru examenul de certificare nivel 4; 
- Procedura operațională privind selecția și instruirea resursei umane implicate în evaluarea 

națională; 
- Procedura operațională privind selecția și instruirea resursei umane implicate în examenul 

național de Bacalaureat. 
 

III. Se prezintă situația celor 14 unități de învățământ care au epuizat bugetul pentru cheltuieli de 
personal, conform anexei.  Se aprobă realocarea din bugetul altor unități de învățământ. 
 

IV. Se prezintă lista unităților de învățământ care au depus dosare pentru avizarea programului SDS, 
conform anexei. 
 

V. Se validează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul I.S.J. 
Hunedoara: 1 post consilier I S compartiment secretariat-arhivă și 1 post consilier II S 
compartiment financiar. 

 
VI. Diverse: 

1. Se amână cererile de pensionare la limită de vârstă, începând cu data de 01.07.2021, conform 
anexei, până la obținerea unui punct de vedere de la conducerile unităților de învățământ. 

2. Se acordă aviz eliberare acte studii: 
a. Liceul Teoretic Lupeni – diplomă de bacalaureat, promoția 2007; 
b. Liceul Teoretic ”Traian” Deva - diplomă de bacalaureat, promoția 1998; 
c. Grupul Școlar Industrial Energetic Deva - diplomă școală profesională, promoția 2000; 
d. Școala Postliceală ”Carol Davila” Călan – certificat calificare profesională, promoția 2014. 

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


