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~SPECTORATULŞCOLARJUDEŢEAN 1ru ILFOV 
MINISTERUL EDUCA'flEI 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ISJ ILFOV 

Data 22.12.2022 

HOTĂRÂREA NR. 74 

Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov, întrunit în şedinţa din 
22.12.2022; 

În confonuitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, 

aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5530/2011, modificat şi completat prin OMECS nr. 3400/2015. 

HOTĂRĂŞTE 

Art. I. Se aprobă reţeaua şcolară pentru anul şcolar 2023-2024 şi emiterea avizului conform 
pentru toate unităţile şcolare din localităţile judeţului Ilfov cu excepţia reţelei de unităţi şcolare 
din oraşul Popeşti-Leordeni (conform anexei nr. 19519/22.12.2022). Comunică dna. Răduţ 

Mariana, consilier; 

Art. 2. Se respinge reţeaua şcolară pentru anul şcolar 2023-2024 şi emiterea avizului conform 
pentru toate unităţile şcolare din oraşul Popeşti-Leordeni (conform anexei nr. 18658/07.12.2022). 
Comunică dna. Răduţ Mariana, consilier; 

Art. 3. Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov propune cercetare 
disciplinară pentru profesorul Şcolii Gimnaziale Nr. 2 Tânganu, N. I. care a intervenit pentru a 
despărţi doi elevi ce se îmbrânceau, ocazie cu care l-a prins de umăr pe elevul A. N. D. M„ 
provocându-i o echimoză (confonn anexei nr. 19487/21.12.2022). Comunică dna Mirescu Corina, 
inspectror şcolar; 

Art. 4. Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov ia act de Raportul privind 
expunerea la o lampă UV la Şcoala Gimnazială Nr. 2 Fundeni, Dobroeşti (conform anexei nr. 
19548/22.12.2022). Comunică dna. Mincu Rădiţa, inspector şcolar; 

Ali. 5. Se aprobă Comisia de monitorizare pentru schimbare sediu a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat sau particular: raport de monitorizare, pentrn extinderea sediului unităţilor de 
învăţământ (creşterea capacităţii de şcolarizare): raport de monitorizare şi pentru reorganizarea reţelei 
şcolare: raport de monitorizare şi justificarea reorganizării reţelei şcolare (conform anexei nr. 
18516/29.11.2022). Comunică dna. BuzeaRoxana,jurist; 

Art. 6. Se aprobă Plannl de măsuri pentru prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar în 
unităţile de învăţământ din judeţul Ilfov (confonn anexei nr. 18800/Q9.12.2022). Comunică dna. 
Miclea Teodora, inspector şcolar; 
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Art. 7. Se aprobă înfiinţarea a 37 de posturi în afara organigramei, scoaterea acestora la concurs şi 
comisia de selecţie experţi „Educaţia, o şansă continuă", POCU/665/6/23/133158 (conform anexei 
nr. 19540/22.12.2022). Cmmmică dna. Buzea Roxana, jurist; 

Art.8. Se aprobă Anunţul de selecţie al ISJ Ilfov privind proiectul „Din nou la şcoală", Cod 
136044 (conform anexei nr. 19529/22.12.2022). Comunică dna. Barbu Daniela, inspector şcolar; 

Art. 9. Se aprobă înfiinţarea de 45 de posturi în afara organigramei, scoaterea acestora la concurs 
şi comisia de selecţie experţi „Din nou Ia şcoală", POCU/666/6/23/136044 (conform anexei nr. 
19527/22.12.2022). Comunică dna Buzea Roxama, jurist; 

Art. 1 O. Se aprobă Nota justificativă privind înfiinţarea de posturi în afara organigramei în 
proiectul „Din nou la şcoală'', POCU/666/6/23/136044 (conform anexei nr. 19528/22.12.2022). 
Comunică dna. Moraru Daniela, inspector şcolar; 

Art. 1 L Se aprobă suplimentarea cu 17 locuri a planului de şcolarizare Ia programul „A doua 
şansă" de la Liceul cu Program Sportiv „Helmut Duckadam" Clinceni, an şcolar 2022-2023, nivel 
III, învăţământ primar (conform anexei nr. 18381/21.12.2022). Comunică dna. Mincu Rădiţa, 
inspector şcolar; 

Art. 12. Se aprobă suplimentarea cu 4 locuri pentru clasa a VIII-a a planului de şcolarizare la 
Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu" Snagov, an şcolar 2022-2023, pentru şcolarizarea elevilor 
transferaţi-sport de performanţă (conform anexei nr. 18768/22.12.2022). Comunică dna. Mincu 
Rădiţa, inspector şcolar; 

Art. 13. Se aprobă suplimentarea cu 1 loc pentru clasa a X-a, uman, filologie a planului de 
şcolarizare Ia Liceul Teoretic „Horia Hulubei" Măgurele, an şcolar 2022-2023, pentru şcolarizarea 
elevei P.R„ transferată de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil", Urziceni (conform anexei nr. 
18940/22.12.2022). Comunică dna. Mincu Rădiţa, inspector şcolar; 

Art. 14. Se aprobă suplimentarea cu 1 Ioc pentru clasa a VII-a a planului de şcolarizare Ia Şcoala 
Gimnazială „Anton Pann" Voluntari, an şcolar 2022-2023, pentru şcolarizarea elevului K.K., 
refugiat ncrainian (conform anexei nr. 18135/22.12.2022). Comunică dna. Mincu Rădiţa, 

inspector şcolar; 

Art. 15. Se aprobă suplimentarea planului de şcolarizare Ia programul ,,A doua şansă" de la Liceul 
Tehnologic „Vintilă Brătianu" Dragomireşti Vale, an şcolar 2022-2023, cu 51 de locuri, anul III, 
secundar inferior, calificările: lucrător în agroturism şi vânzător comerciant (conform anexei nr. 
18301/21.12.2022). Comunică dna. Mincu Rădiţa, inspector şcolar; 

Art. 16. Se aprobă desfăşurarea inspecţiilor generale programate conform Graficului unic de 
monitorizare şi control al ISJ Ilfov pentru anul şcolar 2022-2023 nr. 15644/07.10.2022 începând 
din luna februarie 2023 (conform anexei nr. 19502/21.12.2022). Comunică dna. Cristina Petre
Ghiţă, Inspector Şcolar General Adjunct; 

Art. 17. Se aprobă Regulamentul-cadru pentru menţinerea şi creşterea gradului de siguranţă civică 
în perimetrul unităţilor de învăţământ din judeţul Ilfov, varianta revizuită (conform anexei nr. 
19432/19.12.2022). Comunică dl. Iordache Titel, inspector şcolar; 
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Art. 18. Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean llfov ia act de neprczcntarca 
stadiului implementării recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de audit intern desfăşurate 
(conform anexei nr. 19421/19.12.2022). Comunică dna. Maria Florina, auditor intern; 

Art. 19. Se aprobă modificarea vacanţei de iarnă/schi din perioada 06-10.02.2023 cu perioada 20-
24.02.2023 la Şcoala Gimnazială Pro lngenio Bragadiru (conform anexei nr. 19381 I19. 12.2022). 
Comunică dl. Galbenu Andrei, inspector şcolar; 

Art. 20. Se aprobă numirea prin detaşare în interesul învăţământului a doamnei Bărtoiu Corina în 
funcţia de director adjunct la Şcoala Gimnazială Nr. 2 Tamaşi-Corbcanca (conform anexei nr. 
19467/20.12.2022). Comunică dna. Buzea Roxana, jurist; 

Art. 21. Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov ia act de anexa nr. 
19362/1 9.12.2022 prin care se prezintă situaţia imobilului în care îşi desfăşoară activitatea 
Grădiniţa Nr. 2 Tânganu. Comunică dl. Apostolescu Gabriel, consilier; 

Art. 22. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei Judeţene de Evaluare ş i Certificare-C.J.E.C. 
pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de certificare (conform anexei nr. 
193 15/16. 12.2022). Comunică dna. Buzea Roxana, jurist; 

Art. 23. Se aprobă suplimentarea numărului de normă cu 0,33 la Liceul Teoretic „Radu Popescu" 
Popeşti-Leordeni, reprezentând şcolarizarea ta domiciliu a elevului II. A. I. - clasa a VIII-a 
(conform anexei nr. 19021/20.12.2022). Comunică dna. Grasu Mariana, inspector şcolar; 

Art. 24. Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între ISJ Ilfov, CCD Ilfov şi Asociaţia Proacta 
EDU privind formarea continuă a cadrelor didactice privind îmbunătăţirea relaţiei profesor
părinte, având ca beneficiar final copilul (conform anexei nr. 19158/14.12.2022). Comunică dna. 
Buzea Roxana, jurist. 

Preşedintele Consiliului de administraţie, 

Secretar, 
Prof. Maria GRIDAN 
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