
Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea 
Strada Grădinarilor, nr. 48, Tulcea 

Telefon/fax 0240511162 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  1/15.10.2015 
 

 

Consiliul de administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR. 14, localitatea  TULCEA, 

constituit prin Decizia nr. 117 /05.10.2015, întrunit în ședința din data de 15.10.2015,  

Vazand ordinea de zi a ședintei Consiliului de Administrație 

În temeiul art. 96  din Legea Educației Naționale nr.1/2011; 

În temeiul art. 19 si art. 20 din OMEN nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar 

In temeiul Ordinului pentru aprobarea Metodologiei-cadru  de organizare si funcționarea consiliului 

de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar nr. 4619/22 septembrie 2014 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1 Se aprobă  decontarea cheltuielilor aferente navetei personalului didactic pentru doamna 

Petcu Lucreția, Pavel Viorica Rora Daniela, Pandele Valentina, Lazăr Valeria, Roșca Georgiana, 

Moleșag Mihai 

Art. 2 Se aprobă acordarea burselor în anul școlar 2015-2016 pentru elevii: Vâlcu Vlad George, 

Martian Alin Cristian, Chiaburu Radu Cristian, Romulescu Nicolae Vasile, Toader George, Cîrjan 

Robert Alexandru, Caravasile Daniela, Drosu Nicușor, Răducanu Andreea, Grigore Roxana 

Loredana. 

Art. 3 Se aprobă cheltuielile aferente examinării medicale a personalului. 

Art. 4 Se aprobă înscrierea la examenele pentru acordarea gradului didactic II, sesiunea 2018 și a 

gradului didactic I, seria 2017-2019 pentru următoarele cadre didactice: Avram Mirela Cătălina, 

Milea Paulina, Gheorghe Maria, Gălățescu Ileana, Ispas Aurora, Avram Adina Eugenia, Karamihai 

Iulia, Ștefănescu Eliza, Țurlică Elena Paula. 

Art. 5 Compartimentul secretariat va  comunica, în copie, prezenta hotărâre compartimentului 

administrativ-financiar și personalului didactic. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 Tulcea din data de 15.10.2015, după cum urmează: voturi  ”pentru” - 7, abțineri - , 

voturi ”împotrivă ” - . 

Președinte, 

 Carmen Gabriela BUMBAC 

 

 



Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea 
Strada Grădinarilor, nr. 48, Tulcea 

Telefon/fax 0240511162 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  2/27.10.2015 
 

 

Consiliul de administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR. 14, localitatea  TULCEA, 

constituit prin Decizia nr. 117 /05.10.2015, întrunit în ședința din data de 27.10.2015 

Vazand ordinea de zi a ședintei Consiliului de Administrație 

În temeiul art. 96  alin. 7 litera a din Legea Educației Naționale nr.1/2011; 

În temeiul art. 96  alin. 8 din Legea Educației Naționale nr.1/2011; 

În temeiul art. 19 si art. 20 din OMEN nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar 

În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul  educaţiei, 

cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative 

In temeiul Ordinului pentru aprobarea Metodologiei-cadru  de organizare si functionare a consiliului 

de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar nr. 4619/22 septembrie 2014 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1 Se aprobă propunerea de rectificare a bugetului Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea pe 

anul 2015,  conform anexei 1. 

Art. 2 Anexa 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Compartimentul secretariat va comunica, în copie, prezenta hotărâre compartimentului 

administrativ-financiar și va aduce la cunoștința personalului prezenta hotărâre prin afișare la 

avizier.  

Prezenta hotărare a fost adoptată în ședința consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 Tulcea din data de 27.10.2015, după cum urmează: voturi  ”pentru” - 7, abțineri - , 

voturi ”împotrivă ” - . 

Președinte, 

 Carmen Gabriela BUMBAC 

 

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea 

Strada Grădinarilor, nr. 48, Tulcea 

Telefon/fax 0240511162 

 

HOTĂRÂREA NR.  4/16.11.2015 
 

Consiliul de administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR. 14, localitatea  TULCEA, 

constituit prin Decizia nr. 117 /05.10.2015, întrunit în ședința din data de 16.11.2015,  

Văzând ordinea de zi a ședintei consiliului de administrație 

În temeiul art. 96  din Legea Educației Naționale nr.1/2011; 

În temeiul OMEN nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 

unitatilor de invatamant preuniversitar 

In temeiul Ordinului pentru aprobarea Metodologiei-cadru  de organizare si functionare a consiliului 

de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar nr. 4619/22 septembrie 2014 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1 Se aprobă tematica și graficul ședințelor consiliului de administrație pentru anul școlar 2015-

2016 

Art.2 Se aprobă decontarea cheltuielor aferente navetei cadrelor didactice pentru luna octombrie 

2015 

Art.3 Se aprobă nomenclatorul arhivistic al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea 

Art.4  Se aprobă procedura privind arhivarea documentelor și înregistrărilor 

Art.5 Se aprobă procedurile operaționale pentru compartimentul contabilitate: întocmirea și 

depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale, privind activitatea de organizare și funcționare 

a casieriei, privind completarea registrului cartea mare, privind completarea registrului de casă, 

privind angajarea gestionărilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea 

bunurilor, control intern privind angajamentele bugetare, privind elaborarea bugetului de venituri și 

cheltuieli, privind fundamentarea cheltuielilor cu salariile pentru elaborarea proiectului de buget 

Art.6 Se aprobă bursa socială pentru elevul Oprina Răducu-Lucian 

Art.7 Se aprobă cheltuielile pentru: toaletare-corecție arbori periculoși, centrală digitală detectare 

fum (senzori fum, sirenă etc), dotarea pentru prevenirea și stingerea incendiilor, tablouri electrice, 

ușă termopan, sistem de supraveghere, sistem pluvial, reparații acoperiș, materiale consumabile, 

rafturi și fișete metalice arhivă, materiale didactice. 

Art. 8 Compartimentul secretariat va aduce la cunoștința personalului prezenta hotărâre prin afișare 

la avizier.  

Prezenta hotărare a fost adoptată în ședința consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 Tulcea din data de 16.11.2015, după cum urmează: voturi  ”pentru” - 8, abțineri - , 

voturi ”împotrivă ” - . 

Președinte, 

prof. Carmen Gabriela BUMBAC 



Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea 
Strada Grădinarilor, nr. 48, Tulcea 

Telefon/fax 0240511162 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  3/27.10.2015 
 

 

Consiliul de administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR. 14, localitatea  TULCEA, 

constituit prin Decizia nr. 117 /05.10.2015, întrunit în ședința din data de 27.10.2015,  

Văzând ordinea de zi a ședintei consiliului de administrație 

În temeiul art. 96  din Legea Educației Naționale nr.1/2011; 

În temeiul OMEN nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 

unitatilor de invatamant preuniversitar 

In temeiul Ordinului pentru aprobarea Metodologiei-cadru  de organizare si functionare a consiliului 

de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar nr. 4619/22 septembrie 2014 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1 Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 

Tulcea și procedura privind siguranța și securitatea elevilor și a personalului. 

Art. 2 Se aprobă procedura privind siguranța și securitatea elevilor și a personalului Școlii 

Gimnaziale Speciale nr. 14. 

Art. 3 Se aprobă regulamentul intern al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea. 

Art. 4 Compartimentul secretariat va aduce la cunoștința personalului prezenta hotărâre prin afișare 

la avizier.  

 

Prezenta hotărare a fost adoptată în ședința consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 Tulcea din data de 27.10.2015, după cum urmează: voturi  ”pentru” - 7, abțineri - , 

voturi ”împotrivă ” - . 

 

Președinte, 

 Carmen Gabriela BUMBAC 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea 
Strada Grădinarilor, nr. 48, Tulcea 

Telefon/fax 0240511162 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  5/25.11.2016 
 

 

Consiliul de administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR. 14, localitatea  TULCEA, 

constituit prin Decizia nr. 117 /05.10.2015, întrunit în ședința din data de 25.11.2015  

Văzând ordinea de zi a ședinței consiliului de administrație 

În temeiul art. 96  din Legea Educației Naționale nr.1/2011 

În temeiul OMEN nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar 

În temeiul Ordinului pentru aprobarea Metodologiei-cadru  de organizare și funcționare a consiliului 

de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar nr. 4619/22 septembrie 2014 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1 Se aprobă componența comisiei de inventariere anuală. 

Art. 2 Se aprobă schimbarea tâmplăriei exterioare și interioare la fațada clădirii. 

Art. 3 Compartimentul secretariat va afișa la avizier prezenta hotărâre. 

 

 

 

 
Prezenta hotărare a fost adoptată în ședința consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 Tulcea din data de 25.11.2015, după cum urmează: voturi  ”pentru” - 8, abțineri - , 

voturi ”împotrivă ” - . 

 

 

 
Președinte, 

prof.  Carmen Gabriela BUMBAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea 
Strada Grădinarilor, nr. 48, Tulcea 

Telefon/fax 0240511162 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  6/04.12.2015 
 

 

Consiliul de administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR. 14, localitatea  TULCEA, 

constituit prin Decizia nr. 117 /05.10.2015, întrunit în ședința din data de 04.12.2015  

Văzând ordinea de zi a ședinței consiliului de administrație 

În temeiul art. 96  din Legea Educației Naționale nr.1/2011 

În temeiul OMEN nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar 

În temeiul Ordinului pentru aprobarea Metodologiei-cadru  de organizare și funcționare a consiliului 

de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar nr. 4619/22 septembrie 2014 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1 Se aprobă proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017. 

Art. 2 Se aprobă perioadele de efectuare a concediilor de odihnă pentru salariați. 

Art. 3 Se aprobă efectuarea lucrărilor de reparații la acoperișul școlii. 

Art. 4 Se aprobă efectuarea cursurilor de pregătire profesională “Lucrător prin arte combinate” 

 pentru personalul școlii 

Art. 5 Se aprobă componența comisiei de recepție a lucrărilor efectuate. 

Art. 6 Compartimentul secretariat va afișa la avizier prezenta hotărâre. 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 Tulcea din data de 04.12.2015, după cum urmează: voturi  ”pentru” - 8, abțineri - , 

voturi ”împotrivă ” - . 

 

 

 
Președinte, 

prof.  Carmen Gabriela BUMBAC 

 

 

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea 
Strada Grădinarilor, nr. 48, Tulcea 

Telefon/fax 0240511162 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  7/18.12.2015 
 

 

Consiliul de administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR. 14, localitatea  TULCEA, 

constituit prin Decizia nr. 117 /05.10.2015, întrunit în ședința din data de 18.12.2015  

Văzând ordinea de zi a ședinței consiliului de administrație 

În temeiul art. 96  din Legea Educației Naționale nr.1/2011 

În temeiul OMEN nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar 

În temeiul Ordinului pentru aprobarea Metodologiei-cadru  de organizare și funcționare a consiliului 

de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar nr. 4619/22 septembrie 2014 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1 Se aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice pentru luna decembrie. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va afișa la avizier prezenta hotărâre. 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 Tulcea din data de 18.12.2015, după cum urmează: voturi  ”pentru” - 8, abțineri - , 

voturi ”împotrivă ” - . 

 

 

 
Președinte, 

prof.  Carmen Gabriela BUMBAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea 
Strada Grădinarilor, nr. 48, Tulcea 

Telefon/fax 0240511162 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  8/19.01.2016 
 

 

Consiliul de administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR. 14, localitatea  TULCEA, 

constituit prin Decizia nr. 117 /05.10.2015, întrunit în ședința din data de 19.01.2016  

Văzând ordinea de zi a ședinței consiliului de administrație 

În temeiul art. 96  din Legea Educației Naționale nr.1/2011 

În temeiul OMEN nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar 

În temeiul Ordinului pentru aprobarea Metodologiei-cadru  de organizare și funcționare a consiliului 

de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar nr. 4619/22 septembrie 2014 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1 Se aprobă proiectul de buget al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea pe anul 2016,  

conform anexei 1. 

Art. 2 Anexa 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Compartimentul secretariat va aduce la cunoștința personalului prezenta hotărâre prin afișare 

la avizier.  

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 Tulcea din data de 19.01.2016, după cum urmează: voturi  ”pentru”- 8, abțineri - , 

voturi ”împotrivă ” - . 

 

 

Președinte, 

prof.  Carmen Gabriela BUMBAC 

 

 

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea 
Strada Grădinarilor, nr. 48, Tulcea 

Telefon/fax 0240511162 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  9/19.01.2016 
 

 

Consiliul de administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR. 14, localitatea  TULCEA, 

constituit prin Decizia nr. 117 /05.10.2015, întrunit în ședința din data de 19.01.2016  

Văzând ordinea de zi a ședinței consiliului de administrație 

În temeiul art. 96  din Legea Educației Naționale nr.1/2011 

În temeiul OMEN nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar 

În temeiul Ordinului pentru aprobarea Metodologiei-cadru  de organizare și funcționare a consiliului 

de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar nr. 4619/22 septembrie 2014 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1 Se aprobă procedurile operaționale: efectuarea curateniei; programul “Lapte, corn, fructe” 

Art. 2 Se aprobă ocuparea postului de religie pe perioadă determinată de către dl. Dorobanțu 

Art. 3 Se aprobă revizuirea fișei de post a doamnei Greavu Marcela: completare atribuții bibliotecar 

Art. 4 Se aprobă modalitatea de recuperare a  orelor neefectuate în perioada 18.01.2016-19.01.2016 

Art. 5 Compartimentul secretariat va aduce la cunoștința personalului prezenta hotărâre prin afișare 

la avizier.  

Prezenta hotărare a fost adoptată în ședința consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 Tulcea din data de 19.01.2016, după cum urmează: voturi  ”pentru”- 8, abțineri - , 

voturi ”împotrivă ” - . 

 

 

Președinte, 

prof.  Carmen Gabriela BUMBAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea 
Strada Grădinarilor, nr. 48, Tulcea 

Telefon/fax 0240511162 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  10/22.01.2016 
 

 

Consiliul de administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR. 14, localitatea  TULCEA, 

constituit prin Decizia nr. 117 /05.10.2015, întrunit în ședința din data de 22.01.2016  

Văzând ordinea de zi a ședinței consiliului de administrație 

În temeiul art. 96  din Legea Educației Naționale nr.1/2011 

În temeiul OMEN nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar 

În temeiul Ordinului pentru aprobarea Metodologiei-cadru  de organizare și funcționare a consiliului 

de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar nr. 4619/22 septembrie 2014 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1 Se aprobă proiectul de încadrare pentru anul școlar 2016-2017 și viabilitatea posturilor. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va aduce la cunoștința personalului prezenta hotărâre prin afișare 

la avizier.  

 

 

 

Prezenta hotărare a fost adoptată în ședința consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 Tulcea din data de 22.01.2016, după cum urmează: voturi  ”pentru”- 8, abțineri - , 

voturi ”împotrivă ” - . 

 

 

Președinte, 

 prof. Carmen Gabriela BUMBAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea 
Strada Grădinarilor, nr. 48, Tulcea 

Telefon/fax 0240511162 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  12/17.02.2016 
 

Consiliul de administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR. 14, localitatea  TULCEA, 

constituit prin Decizia nr. 117 /05.10.2015, întrunit în ședința din data de 17.02.2016  

Văzând ordinea de zi a ședinței consiliului de administrație 

În temeiul art. 96  din Legea Educației Naționale nr.1/2011 

În temeiul OMEN nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar 

În temeiul Ordinului pentru aprobarea Metodologiei-cadru  de organizare și funcționare a consiliului 

de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar nr. 4619/22 septembrie 2014 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea unei recomandări favorabile pentru doamna profesor  Mihaela Dumitriu 

în vederea participării la etapele de mobilitate a personalului didactic. 

Art. 2. Se aprobă condițiile specifice de ocupare a posturilor/catedrelor vacante de la nivelul Școlii 

Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea. 

Art. 3. Se aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 

2016. 

Art.4. Se aprobă transferul preșcolarului Ștefan Romeo la Școala Gimnazială Valea Nucarilor 

Tulcea pentru schimbare de domiciliu. 

Art. 5 Compartimentul secretariat va aduce la cunoștința personalului prezenta hotărâre prin afișare 

la avizier.  

 

 

Prezenta hotărare a fost adoptată în ședința consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 Tulcea din data de 17.02.2016, după cum urmează: voturi  ”pentru”- 8, abțineri - , 

voturi ”împotrivă ” - . 

 

 

 

Președinte, 

 prof. Carmen Gabriela BUMBAC 

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea 
Strada Grădinarilor, nr. 48, Tulcea 

Telefon/fax 0240511162 

 

HOTĂRÂREA NR.  13/09.03.2016 
 

Consiliul de administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR. 14, localitatea  TULCEA, 

constituit prin Decizia nr. 117 /05.10.2015, întrunit în ședința din data de 09.03.2016  

Văzând ordinea de zi a ședinței consiliului de administrație 

În temeiul art. 96  din Legea Educației Naționale nr.1/2011 

În temeiul OMEN nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar 

În temeiul Ordinului pentru aprobarea Metodologiei-cadru  de organizare și funcționare a consiliului 

de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar nr. 4619/22 septembrie 2014 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. Se aprobă  procedurile operaționale de elaborare a deciziilor și procedura privind întocmirea 

statelor de salarii. 

Art. 2. Se aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice pentru luna februarie 

2016. 

Art. 3. Se aprobă ocuparea postului vacant de profesor-educator de către doamna profesor Aurora 

Ispas. 

Art. 4. Se aprobă acordarea a 4 ore în regim plată cu ora doamnei profesor Rora Rodica Daniela. 

Art. 5 Compartimentul secretariat va aduce la cunoștința personalului prezenta hotărâre prin afișare 

la avizier.  

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 Tulcea din data de 09.03.2016, după cum urmează: voturi  ”pentru”- 6, abțineri - , 

voturi ”împotrivă ” - . 

 

 

 

Președinte, 

 prof. Carmen Gabriela BUMBAC 

 

 

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea 
Strada Grădinarilor, nr. 48, Tulcea 

Telefon/fax 0240511162 

HOTĂRÂREA NR.  14/18.03.2016 
 

Consiliul de administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR. 14, localitatea  TULCEA, 

constituit prin Decizia nr. 117 /05.10.2015, întrunit în ședința din data de 18.03.2016  

Văzând ordinea de zi a ședinței consiliului de administrație 

În temeiul art. 96  din Legea Educației Naționale nr.1/2011 

În temeiul OMEN nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar 

În temeiul Ordinului pentru aprobarea Metodologiei-cadru  de organizare și funcționare a consiliului 

de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar nr. 4619/22 septembrie 2014 

În temeiul Legii nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea 

şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;  

Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Tulcea nr.  1097 /15.03.2016 

Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Tulcea nr. 1177/17.03.2016 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1 Se aprobă aprecierea sintetică asupra activității și acordarea avizului favorabil pentru doamna 

Malcea Niculina și doamna Greavu Marcela în vederea participării la concursul pentru obținerrea 

gradației de merit 2016. 

Art. 2 Se avizează propunerile de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar 2016-2017. 

Art. 3 Se aprobă tipurile de activități care se vor organiza în săptămâna Școala Altfel: „Să știi mai 

multe, să fii mai bun!”, durata, modalitățile de organizare, responsabilități. 

Art. 4 Se aprobă revizuirea procedurilor operaționale privind întocmirea și evidența foilor de 

parcurs zilnice, privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata, organizarea și exercitarea CFP, 

efectuarea inventarierii patrimoniului. 

Art. 5 Se  aprobă acordarea unei recomandări favorabile pentru doamna profesor  Grosu Magda în 

vederea participării la etapele de mobilitate a personalului didactic 2016. 

Art. 6  Se validează raportul asupra activității desfășurate în semestrul I al anului școlar 2015-2016. 

Art. 7 Se aprobă măsurile de optimizare a procesului didactic. 

Art. 8 Se aprobă modificarea regulamentului intern și a regulamentului de organizare și funcționare 

în vederea aplicării reglementărilor privind fumatul, prevăzute de Legea nr. 15/2016 privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun: se modifică art. 48 lit. d din regulamentul intern și se completează 

Regulamentul de organizare și funcționare  cu art. 238, astfel: 

 “Se interzice complet fumatul în Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea.  Încălcarea 

acestei prevederi constituie abatere disciplinară gravă. “Spațiile școlii vor fi marcate cu indicatoare 

prin care să se indice: „Fumatul interzis”.  

Art. 9 Compartimentul secretariat va aduce la cunoștința personalului prezenta hotărâre prin afișare 

la avizier.  

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 Tulcea din data de 18.03.2016, după cum urmează: voturi  ”pentru”- 7, abțineri - , 

voturi ”împotrivă ” - . 

Președinte, 

 prof. Carmen Gabriela BUMBAC 

 

 

 

 



Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea 
Strada Grădinarilor, nr. 48, Tulcea 

Telefon/fax 0240511162 

 

HOTĂRÂREA NR.  15/15.04.2016 
 

Consiliul de administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR. 14, localitatea  TULCEA, 

constituit prin Decizia nr. 117 /05.10.2015, întrunit în ședința din data de 15.04.2016  

Văzând ordinea de zi a ședinței consiliului de administrație 

În temeiul art. 96  din Legea Educației Naționale nr.1/2011 

În temeiul OMEN nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar 

În temeiul Ordinului pentru aprobarea Metodologiei-cadru  de organizare și funcționare a consiliului 

de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar nr. 4619/22 septembrie 2014 

În temeiul Anexei la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5559/27.10.2015, 

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTICDE 

PREDAREDIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1 Se aprobă decontarea cheltuielilor aferente cadrelor didactice pentru luna martie 2016; 

Art. 2 Se aprobă lista finală a cadrelor didactice pentru care se aprobă pretransferul la Școala 

Gimnazială  Specială nr. 14 Tulcea, începând cu anul școlar 2016-2017: 1.Grosu Magda Carmen; 2. 

Dumitriu Mihaela; 

Art. 3 Compartimentul secretariat va aduce la cunoștința persoanelor în cauză prezenta hotărâre prin 

afișare la avizier.  

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 Tulcea din data de 15.04.2016, după cum urmează: voturi  ”pentru”- 7, abțineri - , 

voturi ”împotrivă ” - . 

 

Președinte, 

 prof. Carmen Gabriela BUMBAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea 
Strada Grădinarilor, nr. 48, Tulcea 

Telefon/fax 0240511162 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  16/05.05.2016 
 

Consiliul de administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR. 14, localitatea  TULCEA, 

constituit prin Decizia nr. 117 /05.10.2015, întrunit în ședința din data de 05.05.2016  

Văzând ordinea de zi a ședinței consiliului de administrație 

În temeiul art. 96  din Legea Educației Naționale nr.1/2011 

În temeiul OMEN nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar 

În temeiul Ordinului pentru aprobarea Metodologiei-cadru  de organizare și funcționare a consiliului 

de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar nr. 4619/22 septembrie 2014 

În temeiul Anexei la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5559/27.10.2015, 

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTICDE 

PREDAREDIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1 Se aprobă recomandările și calificativul parțial pentru cadrele didactice care solicită 

continuitate la suplinire în anul școlar 2016-2017. 

Art. 2 Se aprobă aprecierea privind activitatea doamnei Grosu Magda-Carmen, a calificativului 

parțial pentru anul școlar 2015-2016  și a avizului, în vederea participării la etapa de detașare pentru 

anul școlar 2016-2017. 

Art.  3 Se aprobă acordul pentru continuitate la suplinire pentru Dorobanțu Elena, Cornea Sofica, 

Simionov Doina, Ropotan Ramona și a acordului de principiu pentru doamna Cîrlan Florentina. 

Art.  4 Compartimentul secretariat va aduce la cunoștința persoanelor în cauză prezenta hotărâre 

prin afișare la avizier.  

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 Tulcea din data de 05.05.2016, după cum urmează: voturi  ”pentru”- 6, abțineri - , 

voturi ”împotrivă ” - . 

 

Președinte, 

 prof. Carmen Gabriela BUMBAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea 
Strada Grădinarilor, nr. 48, Tulcea 

Telefon/fax 0240511162 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  17/09.05.2016 
 

Consiliul de administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR. 14, localitatea  TULCEA, 

constituit prin Decizia nr. 117 /05.10.2015, întrunit în ședința din data de 09.05.2016  

Văzând ordinea de zi a ședinței consiliului de administrație 

În temeiul art. 96  din Legea Educației Naționale nr.1/2011 

În temeiul OMEN nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar 

În temeiul Ordinului pentru aprobarea Metodologiei-cadru  de organizare și funcționare a consiliului 

de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar nr. 4619/22 septembrie 2014 

În temeiul Anexei la ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 4895/10.10.2015, 

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTICDE 

PREDAREDIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1 Se aprobă propunerea de ocupare a 0,5 normă de profesor itinerant Babadag, rămas vacant, în 

regim de plată cu ora de către doamna Rora Rodica Daniela. 

Art. 2 Se aprobă  propunerea de ocupare a postului de psihopedagogie specială, începând cu data de 

16.05.2016, în regim de plată cu ora, de către doamna Ștefănescu Eliza. 

Art. 3 Se aprobă aprecierea privind activitatea doamnei Gheorghe Anca, a calificativului parțial 

pentru anul școlar 2015-2016 în vederea participării la etapa de detașare pentru anul școlar 2016-

2017. 

Art. 4 Se acordă avizul pentru detașare în anul școlar 2016-2017 pentru doamna Gheorghe Anca. 

Art. 5 Se aprobă procedura operațională privind constituirea consiliului de administrație al Școlii 

Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea. 

Art. 6 Se aprobă procedura operațională privind elaborarea, aprobarea, modificarea regulamentului 

de organizare și funcționarea a Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea. 

Art. 7 Compartimentul secretariat va aduce la cunoștința personalului prezenta hotărâre prin afișare 

la avizier.  

.  

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 Tulcea din data de 09.05.2016, după cum urmează: voturi  ”pentru”- 7, abțineri - , 

voturi ”împotrivă ” - . 

 

Președinte, 

 prof. Carmen Gabriela BUMBAC 

 

 

 


