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HOTĂRÂRE NR. 94
Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, întrunit în ședința din
19 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 revenirea la catedră din concediul pentru cresterea copilului a d-nei prof.
Săvuc Elena, tit. matematică la Grupul Școlar Industrial ”Nicolae Iorga” Negrești.
Art. 2 Se anulează art. 3 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 91/14.04.2011 cu
privire la anularea deciziei de titularizare a d-nei Doroftei G. Daniela. Rămâne în vigoare decizia
C.A. cu nr. 86/7.03.2011 privind validarea titularizării d-nei Doroftei G. Daniela pe postul de
învățător la Școala cu cls. I-IV Copăceana, structură a Ș.A.M. Fălciu.
Art. 3 Se avizeaza solicitarea Școlii cu cls. I-VIII nr. 5 Bârlad pentru ca începând cu anul
școlar 2011-2012, grupele Grădiniței cu Program Normal nr. 1 din Bârlad să funcționeze în localul
școlii.
Art. 4 Se aprobă solicitările de amânare a susținerii gradelor didactice astfel:
– Costică Mirela, educatoare, tit. Școala cu cls. I-IV Unțești, amână susținerea gr. II
pentru sesiunea 2011;
– Burghelea Petronela Mioara, educatoare, tit. Grădinița cu P.P. nr. 8 Vaslui, amână
depunerea lucrării metodico științifice în vederea obținerii gradului didactic I
pentru anul 2012;
Art. 5 Se aprobă solicitările de concediu fără plată după cum urmează:
– Miron Elena Daniela, educatoare, tit. Voinești-Vulturești, concediu fără plată
perioada 25 mai – 17 iunie 2011;
– Ghica Dorina, învățător, tit. Școala Banca, concediu fără plată pentru anul școlar
2011-2012;
– Ciobanu Larger Vasile, matematică, tit. Pușcași, concediu fără plată din momentul
când nu a mai prezentat certificat medical până la data emiterii deciziei de
pensionare;
Art. 6 Se aprobă participarea în calitate de membru al C.A., a d-nei Georgescu Cristina,
reprezentantă a C.J.R.A.E., pe perioada concediului de maternitate a d-nei Laic Daniela.
Art. 7 Consilierul juridic va emite decizii pentru ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri.
Art. 8 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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