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HOTĂRÂRE NR. 93

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, întrunit în ședința din 
12 mai 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  aprobă punctajele  obținute  de  cadrele  didactice  care  participă  la  concursul 
pentru obținerea gradației de merit în anul 2011. Lista este cuprinsă în anexa 1.

Art. 2  Se aprobă solicitările de amânare a gradelor didactice pentru următoarele cadre 
didactice:

– Achihăiței Elena Cristina , specializarea istorie, amână susținerea lucrării de gr. I  
pentru anul școlar 2011-2012;
– Sebeni Mihaela, specializarea informatică, amână susținerea examenului pentru 
gr. II pentru sesiunea 2012;

Art. 3 Se aprobă constituirea unei comisii de cercetare a directorului Seminarul Teologic 
Liceal Ortodox “SF. Ioan Gura De Aur”, pentru verificarea condițiilor în care s-a produs incidentul 
dintre doi elevi ai acestei unități de învățământ. Comisia este formată din:

– insp. Bobârcă Mihaela;
– insp. Ignat Cătălin;
– prof. Antici Laurențiu;

Art. 4  Se aprobă constituirea unei comisii de cercetare a directorului Colegiului Agricol 
”Dimitrie  Cantemir”,  pentru  verificarea  condițiilor  în  care  doi  elevi  ai  acestei  unități  de 
învățământ  au  postat  pe  internet  filme  obscene  realizate  în  internatul  școlii.  Comisia  este 
formată din:

– insp. Frățiman Vlăduț;
– insp. Bojescu Camelia;
– prof. Antici Laurențiu;

Art. 5 Se aprobă solicitarea C.C.D. Vaslui, privind înființarea unui Centru de Documentare 
și Informare la Școala cu cls. I-VIII Grivița.

Art. 6 Se aprobă clasele pilot în cadrul proiectului S.C.A.N.  după cum urmează:
Grupul Școlar Industrial ”Ștefan Procopiu” Vaslui:

– 1 clasă a XI-a profil tehnician mecatronică;
– 1 clasă a IX-a profil matematică-informatică;
– 1 clasă a IX-a tehnician mecatronică;

1



Inspectoratul școlar Județean Vaslui
Str. Donici, Nr. 2
tel. 0235/311928, fax 0235/311715, 0235/319234
Email: isjvaslui@isj.vs.edu.ro
Web: http://isj.vs.edu.ro

Consiliul de Administrație al I.S.J. Vaslui
12 mai 2011

– 1 clasă a IX-a designer vestimentar;
Colegiul Tehnic ”A.I.Cuza” Bârlad:

– 1 clasă a XI-a tehnician operator tehnică de calcul;
– 1 clasă a IX-a proiectant C.A.D.;
– 1 clasă a IX-a tehnician mecatronică;

Art. 7 Se aprobă procedura de selecție a membrilor grupului țintă participanți la mobilități 
precum  și  componența  comisiei  de  interviu  pentru  selecția  finală  în  cadrul  proiectului 
LLP/Grundvig ”From School to Professional and Social Life in an Open European Space”, conform 
cu anexa 2.

Art. 8 Se aprobă numirea prin detașare în interesul învățământului, în funcția de director  
la Liceul ”Mihai Eminescu” Bârlad, a d-nei Luchianov Rica.

Art. 9 Se aprobă numirea prin detașare în interesul învățământului, în funcția de director  
la Grupul Școlar Industrial ”Ștefan Procopiu” Vaslui, a dl. Vicol Romel,  până la data de 22 iunie 
2011.

Art. 10 Se aprobă numirea prin detașare în interesul învățământului, în funcția de director 
la Școala cu cls. I-VIII nr. 3 Huși, a d-lui Mihăilă Giorgian, pe perioada concediului medical a dl.  
director Baltag Petrică.

Art. 11 Se modifică art. 7 din Hotărârea Consiliului de Administrație al I.S.J. Vaslui nr. 85/3  
martie 2011 astfel: se unește PJ-ul Școala cu cls. I-VIII Epureni cu PJ-ul Școala cu cls. I-VIII Valea  
Grecului, având PJ-ul la Școala cu cls. I-VIII Epureni. Sediul PJ-ului Epureni va funcționa la Școala 
cu cls. I-VIII Valea Grecului.

Art. 12 Consilierul juridic va emite decizii pentru ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri.

Art. 13 Prezenta hotărâre va fi comunicată sindicatelor reprezentative în termenul 
prevăzut în contractul colectiv de muncă.

Președinte, Secretar,
Inspector școlar General, Inspector școlar de specialitate,
Prof. Cososchi Mihaela Veronica prof. Frățiman Vlăduț

Avizat,
 oficiul juridic
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