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HOTĂRÂREA NR.  25/21.10.2016 
 

Consiliul de administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR. 14, localitatea  
TULCEA, constituit prin Decizia nr. 84 /07.10.2016, întrunit în ședința din data de 21.10.2016  

Văzând ordinea de zi a ședinței consiliului de administrație 
În temeiul Legii Educației Naționale nr.1/2011 
În temeiul ordinului MINISTERULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII 

ȘTIINȚIFICE nr. 5079/31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

În conformitate cu HG nr. 569/2015 - aprobarea Normelor metodologice privind decontarea 
cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic 
auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat 

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 pentru luna septembrie 2016 următoarelor 
cadre didactice: Lazăr Anastasia, Moleşag Mihai, Petcu Lucreţia, Pavel Viorica, Luca Mariana,  
Rora Rodica Daniela, Bălaşa Cornelia, Cornea Sofica, Ţurlică Elena Paula. 
Art. 2 Se aprobă înscrierea elevei Dobre Simona la Şcoala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea în 
clasa a X-a. 
Art. 3  Se constituie echipa de coordonare a programului naţional “Şcoala altfel”: director Bumbac 
Carmen Gabriela, Gălăţescu Ileana, Glatchevici Alexandrina, Avram Oana, Grosu Magda Carmen- 
membru comisie întocmire orar, Cornea Sofica, 1 reprezentant al părinţilor, eleva Răducanu 
Andreea. 
Art. 4 Se aprobă calendarul programului naţional “Şcoala altfel” pentru anul şcolar 2016-2017. 
Art. 5 Se aprobă componenţa nominală a comisiilor metodice şi de lucru, respectiv a 
responsabililor/coordonatorilor/preşedinţilor acestora. 
Art.  6 Se desemnează coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 
doamna Gălăţescu Ileana. 
Art. 7 Se aprobă fişele de post pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 
Art. 8 Se validează raportul de activitate al ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR. 14 pentru anul 
şcolar 2015-2016. 
Art. 9 Se validează raportul anual de evaluare internă pentru anul şcolar 2015-2016. 
Art. 10 Se aprobă efectuarea de achiziţii: program software profesional de învăţare a limbajului 
pentru elevii cu autism, deficienţe mintale, ADHD, hipoacuzici şi întârzieri în dezvoltarea 
limbajului, aparate de aer condiţionat, imprimante, fax, amenajare laborator T.I.C., confecţionare şi 
montare tâmplărie din PVC şi geam termopan etc., mijloace didactice, pregătire profesională etc., în 
limita fondurilor.  
Art. 11 Compartimentul secretariat va aduce la cunoștință 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 21.10.2016, după cum urmează: voturi  ”pentru”- 7, abțineri - , 
voturi ”împotrivă ” - . 

Președinte, 

         prof. Carmen Gabriela BUMBAC 


