Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin

Nr. 1334/05.02.2018

LISTA FINALĂ
a cadrelor didactice titulare care au fost INVALIDATE în vederea revizuirii documentelor de numire/transfer/repartizare
și a modificării denumirii postului/didactic conform prevederilor Centralizatorului
Nr.
crt.

Numele, inițiala
tatălui și prenumele
cadrului didactic
titular

Unitatea de învățământ

Denumirea postului
didactic/catedrei
cf. deciziei de
numire/transfer/repartizare în
vigoare

Centrul Şcolar de Educaţie Învățător / Institutor pentru
Incluzivă "Primăvara" Reşiţa învățământul primar / Profesor
pentru învățământul primar

1

RUSU N.I. MARIA
NICOLETA

2

STOLOJAN I.
Centrul Şcolar de Educaţie Învățător
SORINA MARILENA Incluzivă "Primăvara" Reşiţa

Denumirea postului
didactic/catedrei
solicitată spre actualizare cf.
prevederilor din
Centralizator

Specializarea
/
Specializările
cf. actelor de studii absolvite

Motivarea
respingerii în cadrul CA al ISJ CS

Profesor de psihopedagogie
specială pentru o catedră de
educaţie specială

Învăţător-Educatoare-, diplomă
de bacalaureat, liceu pedagogic
Pedagogia învăţământului
primar şi preşcolar, diplomă de
licenţă, ciclul I de studii
universitare de licenţă

Postul didactic de Învățător / Institutor pentru învățământul
primar / Profesor pentru învățământul primar nu este specificat
în Centralizator pentru învăţământul special şi nu este echivalent
cu catedra de Profesor de psihopedagogie specială pentru o
catedră de educație specială. Postul didactic de Învățător /
Institutor pentru învățământul primar / Profesor pentru
învățământul primar intră în reducere cu 01.09.2018, cadrul
didactic titular îndeplinind condiţiile legale de pensionare pentru
limită de vârstă la data de 01.09.2018.

Profesor de psihopedagogie
specială pentru o catedră de
educaţie specială

Învăţător-Educatoare-, diplomă
de bacalaureat, liceu pedagogic
Psihologie, diplomă de licenţă,
ciclul I de studii universitare de
licenţă

Postul didactic de Învățător / Institutor pentru învățământul
primar / Profesor pentru învățământul primar nu este specificat
în Centralizator pentru învăţământul special şi nu este echivalent
cu catedra de Profesor de psihopedagogie specială pentru
catedră de educație specială . Postul didactic de Învățător /
Institutor pentru învățământul primar / Profesor pentru
învățământul primar intră în reducere cu 01.09.2018, cadrul
didactic titular făcând obiectul soluţionării restrângerii de activitate
în cadrul etapei de mobilitate de Transferare a personalului
didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau
prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor
unități de învățământ , pe postul de Profesor de psihopedagogie
specială pentru o catedră de educaţie specială , având studii
corespunzătoare postului didactic în conformitate cu prevederile
Centralizatorului disciplinelor, sub rezerva publicării în aplicaţia
informatică a unei astfel de catedre cu statut VACANT.

3

TIKANETE S. RADU Liceul de Arte "Sabin Păuţa" Studiul formelor şi al volumului
Reşiţa

Arte plastice, arte decorative

Arte plastice/arte decorative,
diplomă de licenţă, studii
universitare de lungă durată

Deciziile de titular revizuite au avut la bază deciziile de titular în
vigoare la momentul solicităriiunei alte revizuiri, fapt consemnat în
funadamentare ăn drept şi în fapt a deciziei actualizate.
Actul de numire/transfer/repartizare în vigoare are înscrisă la
disciplina postului una dintre disciplinele prevăzute în
Centralizator. Centralizatorul nu prevede ca disciplină a postului
"Arte plastice, arte decorative", ci doar ca
profil/domeniu/specializare pentru studiile necesare ocupării
catedrelor de arte vizuale.

4

GAROIU V.
Liceul de Arte "Sabin Păuţa" Pictură de şevalet
GHEORGHE ADRIAN Reşiţa

Arte plastice, arte decorative

Arte plastice/arte decorative,
diplomă de licenţă, studii
universitare de lungă durată

Deciziile de titular revizuite au avut la bază deciziile de titular în
vigoare la momentul solicităriiunei alte revizuiri, fapt consemnat în
funadamentare ăn drept şi în fapt a deciziei actualizate.
Actul de numire/transfer/repartizare în vigoare are înscrisă la
disciplina postului una dintre disciplinele prevăzute în
Centralizator. Centralizatorul nu prevede ca disciplină a postului
"Arte plastice, arte decorative", ci doar ca
profil/domeniu/specializare pentru studiile necesare ocupării
catedrelor de arte vizuale.

5

MANDICI V. VASILE Liceul de Arte "Sabin Păuţa" Studiul compoziţiei
Reşiţa

Arte plastice, arte decorative

Arte plastice/arte decorative,
diplomă de licenţă, studii
universitare de lungă durată

Deciziile de titular revizuite au avut la bază deciziile de titular în
vigoare la momentul solicităriiunei alte revizuiri, fapt consemnat în
funadamentare ăn drept şi în fapt a deciziei actualizate.
Actul de numire/transfer/repartizare în vigoare are înscrisă la
disciplina postului una dintre disciplinele prevăzute în
Centralizator. Centralizatorul nu prevede ca disciplină a postului
"Arte plastice, arte decorative", ci doar ca
profil/domeniu/specializare pentru studiile necesare ocupării
catedrelor de arte vizuale.

6

TRUŢULESCU
MARIAN IONEL

Arte plastice, arte decorative

Arte plastice/arte decorative,
diplomă de licenţă, studii
universitare de lungă durată

Deciziile de titular revizuite au avut la bază deciziile de titular în
vigoare la momentul solicităriiunei alte revizuiri, fapt consemnat în
funadamentare ăn drept şi în fapt a deciziei actualizate.
Actul de numire/transfer/repartizare în vigoare are înscrisă la
disciplina postului una dintre disciplinele prevăzute în
Centralizator. Centralizatorul nu prevede ca disciplină a postului
"Arte plastice, arte decorative", ci doar ca
profil/domeniu/specializare pentru studiile necesare ocupării
catedrelor de arte vizuale.
Nu a anexat decizia revizuită în sesiunea decembrie-ianuarie 2013,
în vigoare, ci una dintre deciziile revizuite anterioare acesteia şi
anume 589/13.01.2008, care are drept post-Atelier de specialitate

Liceul de Arte "Sabin Păuţa" Atelier de specialitate- conform
Reşiţa
unei decizii vechi, care nu mai
este în vigoare

7

SCURATOSCHI G.
GABRIEL OVIDIU

Liceul de Arte "Sabin Păuţa" Pictură
Reşiţa

Arte plastice, arte decorative

Arte plastice/arte decorative,
diplomă de licenţă, studii
universitare de lungă durată

Deciziile de titular revizuite au avut la bază deciziile de titular în
vigoare la momentul solicităriiunei alte revizuiri, fapt consemnat în
funadamentare ăn drept şi în fapt a deciziei actualizate.
Actul de numire/transfer/repartizare în vigoare are înscrisă la
disciplina postului una dintre disciplinele prevăzute în
Centralizator. Centralizatorul nu prevede ca disciplină a postului
"Arte plastice, arte decorative", ci doar ca
profil/domeniu/specializare pentru studiile necesare ocupării
catedrelor de arte vizuale.
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