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HOTĂRÂRE NR. 87
Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, întrunit în ședința din
11 martie 2011;
În conformitate cu art. 95 din Legea Educației Naționale nr. 1/5.01.2011;
În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Inspectoratelor
școlare;
Hotăraște:
Art. 1 Se resping contestațiile depuse de cadrele didactice la Hotărârea Consiliului de
Administrație al I.S.J. Vaslui de invalidare a cererilor de titularizare în baza art. 253 din Legea
Educației Naționale. Motivațiile pentru fiecare situație sunt prezentate mai jos.
nr.
crt.

Numele și prenumele

Motivul respingerii contestației

1

Ciobanu V. Manuela

a fost repartizată pe 9 ore (post incomplet), solicită
ore la primar

2

Mastacan-Trofin C.
Lucreția Lidia

are decizie pe educație tehnologică și informatică,
nu este calificată pe informatică.

3

Ciuhan D. Doinița

are decizie pe educație tehnologic+educație
plastică. Nu este calificată pe educație plastică.

4

Cojocaru D. Marinela
Carmen

nu a fost repartizată în baza notei de la titularizare,
are concurs pe psihopedagogie specială, nu are
specializarea acreditată prin hotărâre de guvern.

5

Frunză P. Mirela

are decizie pe două discipline, pe fizică nu este
calificată.

6

Taga I. ionuț

are decizie în două unități și dorește repartizare întro singură unitate școlară

7

Ghidu C. Claudia Mirela

ocupă o catedră din două discipline și solicită
titularizare într-o singură disciplină

8

Pădure G. Georgiana
Andreea

are decizie în două unități și dorește repartizare întro singură unitate școlară

9

Alixandroaie L. Anca Raluca ocupă o catedră din două discipline și solicită
titularizare într-o singură disciplină

10

Proca Paula Mirela

ocupă o catedră în două școli
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Art. 2 Se aprobă modificarea deciziei de numire a d-nei Goria Doina de la C.S.E.I. ”Aurora”
Vaslui, deoarece disciplina din decizie nu corespunde cu disciplina postului.
Art. 3 Se aprobă o oră ansamblu coral la Școala cu cls. I-VIII nr. 5 Vaslui.
Art. 4 Se aprobă următoarele concedii fără plată:
–
Dumitrașcu Irina, perioada 1.04.2011-15.07.2011;
–
Dedu Lenuța, perioada 1.04 – 31.05.2011;
–
Dumitrașcu Leonaș, perioada 1.04.2011 – 31.03.2012;
Art. 5 Consilierul juridic va emite decizii pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată sindicatelor reprezentative în termenul
prevăzut în contractul colectiv de muncă.

Președinte,
Inspector școlar General,
Prof. Cososchi Mihaela Veronica

Secretar,
Inspector școlar de specialitate,
prof. Frățiman Vlăduț
Avizat,
oficiul juridic
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