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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ISJ ILFOV 

Data 16.01.2023 

HOTĂRÂREA NR. 2 

Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov, întrnnit în şedinţa din 
16.01.2023; 

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale m.112011, 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. J. Se aprobă Fişa de evaluare a activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a candidaţilor 
participanţi la etapele de mobilitate a personalului didactic pentru anul şcolar 2023-2024 (conform 
anexei nr. 389/11.01.2023). Comunică dna. Grasu Mariana, inspector şcolar; 

Art. 2 . .Se aprobă Lista unităţilor de învăţământ de stat şi particulare din judeţul Ilfov în care se va 
susţine simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023 
(conform anexei nr. 676116.01.2023), Comunică dna. Ionescu Ioana, inspector şcolar; 

Art. 3. Se aprobă Lista unităţilor de învăţământ de stat şi particulare din judeţul Ilfov în care se va 
sus1ine simularea probelor scrise ale examenului de Evaluare Naţională, în anul şcolar 2022-2023 
(conform anexe.I nr. 679/16.01.2023). Comunică dna. Dumitru Rada, inspector şcolar; 

Art. 4. Se aprobă arondarea, în vederea înscrierii absolvenţilor Liceului Tehnologic Auto Curtea de 
Argeş, promoţia 2022-2023, nivel 5 de calificare, la examenul de certificare a competenţelor 

profesionale, sesitmea ianuarie-februarie 2023, domeniul de pregătire profesională Tn1nspmturi, 
calificarea profesională Maistru electromeeanic auto, la Liceul Tehnologic ,,Pamfil Şeicaru" 

Ciorogârla (conform anexei nr. 327111.01.2023). Comunică dna. Ţecu Doina, inspector şcolar; 

A1t. 5. Se aprobă componenţa nominală a comisiei din Centrul de examen, în care se va desfăşura 
examenul de ce1tificare a calificăiii profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, filiera 
tehnologică - nivel 5, specializarea Maistru Electromecanic auto, sesiunea februarie 2023 de la Liceul 
Tehnologic „Pamfil Şeicaru" Ciorogârla (conform anexei 111'. 367111.01.2023). Comunică dna. 
Buzea Roxana, juri st; 

Art. 6. Se aprobă componenţa nominală a comisiei din Centrul de examen, în care se va desfăşura 
examenul de ceitificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, filiera 
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tehnologică - nivel 5, specializarea Maistru Electromecanic auto, sesiunea februarie 2023 de la Liceul 
Tehnologic „Vintilă Brătianu" Dragomireşti Vale (conform anexei nr. 495/12.01.2023). Comunică 
dna. Buzea Roxana, jurist; 

Art.7 . Se amână desemnarea consi lierului de etică la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov 
(conform anexei nr. 362/1 l.01.2023); 

Art. 8. Se aprobă transformarea în statul de funcţii de la Şcoala Gimnazială „Alexandru 
Odobescu" Chiajna a postului de secretar S debutant în post de secretar S I 11 (conform anexei nr. 
336/10.01.2023). Comunică dna. Fătu Camelia, şef birou. 

Art. 9. Se amână solicitarea doamnei Ionescu Daniela privind programul de lucru (conform anexei 
m. 324/1O.O1.2023); 

Art. 10. Se aprobă Situaţia normării personal ului din unitătile şcolare (conform anexei nr. 
651/16.01.2023). Comunică dna. Ionescu Daniela, consilier; 

Art. 11. Se aprobă transfonnarea unui post vacant de Referent 1 A (didactic auxiliar) în post de 
inspector şcolar la Inspectoratului Şcolar Judetean Ufov (conform anexei nr. 637116.01.2023). 
Comunică dna. Grasu Mariana, inspector şcolar; 

Art. 12. Se aprobă so licitarea de pensionare anticipată a doamnei Boldojar Liliana, învăţător 
ti tular la Şcoala Gimnazia lă nr. 2 Fundeni-Dobroeşti, începând cu 0 1.02.2023 (confo1m anexei nr. 
578/1 3.01.2023). Comunică dna. Grasu Mariana, inspector şcolar; 

Art. 13. Se aprobă solicitarea de pensionare anticipată a doamnei Demetrescu Viorica, profesor de 
franceză titular la Liceul Teoretic „Ioan Petruş" Otopeni, începând cu O 1.02.2023 (conform anexei 
nr. 1791 3/16.01.2023). Comunică dna. Grasu Mariana, inspector şcolar; 

Art. 14. Se aprobă solicitarea doamnei Ion Silvia, director la Grădiniţa Nr. 2 Otopeni, de 
menţinere în funcţia de director până la sfârşitu l anului şcolar (confonn anexei nr. 
688/ 16.01.2023). Comunică dna. Grasu Mariana, inspector şcolar; 

Art. 15. Se aprobă suplimentarea organigramei cu 0,33 normă în vederea şcolarizări i la domiciliu 
pentru elevul S. A. B. de la Şcoala Gimnazială Nr. I Mogoşoaia (conform anexei nr. 
300/10.01.2023). Comunică dna. Grasu Mariana, inspector şcolar; 

Art. 16. Se aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 
2023 (conform anexei nr. 675/ 16.01.2023). Comunică dna. Dumitru Rada, inspector şcolar; 

Art. 17. Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov ia act de Raportul sc1is al 
Inspecţiei generale de la Şcoala Gimnazială Nr. 3 Voluntari (conform anexei nr. 9/03.01.2023). 
Comunică dna. Ionescu Ioana, inspector şcolar. 

Secretar, 
Pr f. Maria GRIDAN 

Consilier juridic, 
Roxana BUZEAI 
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