
Sfr. Io.n Maiorescu N.r. 6, 200760 Craiova, · 
Telefon0251/42096l; 03Sli407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396 

E-mail:isjdolj@isjd~lj;ro . • • · Web:.www.iSjdolj.ro 

HOTARAREA 
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL I.S;J. DOLJ 

nr. 248/15.06.2022 

In conformitatecti'prevederile: ·· 
Legii educatiet rtatioI1ale nr. 1/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

MINISTERuL 
EDUCATIEI 

Regulamentului de organizare ~i functionare a inspectoratelor ~colare, aprobat prin 
O.M.E.C.T.S. nr. 5530/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
ORDINULUI Nr. 5.151/2021 privind organizarea ~i desfa~urarea examenului de bacalaure·afll1 · 
anul ~colar 2021- 2022; 
Adresei M.E. nr. 2493/DGMRURS/19.06.2022 cu privire la avizarea de catre M.E. a situatiei 
posturilor pe categorii de personal ~i pe domenii/functH din inspectoratul ~colar pentru anul 
~colar 2022-202J; . .· . 
O.M. nr. 4150/2020 privind aprobarea numarului maxim de posturi pentru inspectoratul 
~colar, Casa Corpului Didactic, cluburi sportive ~colare, palate ~i cluburi ale copiilor ~i centre de 
excelenta; 
Metodologiei privind organizarea ~i desfa~urarea concursului pentru ocuparea functiilor de 
director ~i director adjunct din unitatile de lnvatamant preuniversitar de stat, aprobata prin 
O.M.E. nr. 4597 /2021, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Regulamentul - cadru de organizare functionare a unitatilor de lnvatamant preuniversitar, 
aprobatprin O,M~E.C. nr; 5447/2020; 
Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din lnvatamantul 
preuniversitar In anul ~colar 2021-2022, aprobata prin O.M.E.C. nr. 5991/2020; 

in temeiul: 
Regulamentului de organizare ~i functionare a Consiliului de Administratie al I.S.J. Dolj; 
Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice 1n ceea ce prive~te 
prelucrarea datelor cu caracter personal ~i privind libera circulatie a acestora; 

Consiliul de Administrafie.al lnspectoratului ~colar Judefean Dolj, 
intrunit in data de 15 iunie 2022, hotara~te: 

Art.1. Se aproba centrul de contestatii din cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 
2022, la Scoala Gimnaziala ,,Mircea Eliade" Craiova. 
Art.2. Se aproba repartizarea numarului total de posturi pe categorii de personal ~i pe 
domenii/functii fa riivelul 1.$.J. Dolj, C.C.D. Dolj, Clubului Sportiv Scalar, Palatului Copiilor Craiova, 
Centrului Judetean de Excelenta Dolj, pentru anUl ~colar 2022-2023, astfel: 

28,5 personal didactic 
- 16,5 posturi didactic auxiliar 
- 4 nedidactic 

Secretar, 
Inspector ~colar, 
Prof. Mihaela PAPA 
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