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HOTĂRÂREA NR.  27/09.12.2016 
 

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 09.12.2016  

Văzând ordinea de zi a ședinței consiliului de administrație 
În temeiul Legii Educației Naționale nr. 1/2011 
În temeiul Legii nr. 87/2006 din 10/04/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei, modificată prin OUG 102/2006 
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 temeiul ordinului MINISTERULUI EDUCAȚIEI CERCETĂRII, TINERETULUI şi SPORTULUI nr. 
5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordarea a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 

În temeiul ordinului MINISTERULUI EDUCAȚIEI CERCETĂRII, TINERETULUI şi SPORTULUI nr. 3470 
din 7.03.2012 pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobat cu numărul 5.576/2011 

În temeiul ordinului  MINISTERULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE  nr. 
5777/2016 din 22 noiembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 
învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ 
particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 
pentru anul şcolar 2017 - 2018 

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 recuperarea în perioada 09.01.2017-20.01.2017 a orelor neefectuate în data de 2 decembrie 2016 cu 
recuperarea integrală a materiei.   
Art.  2. Se aprobă acordarea burselor sociale pentru următorii elevi: Chiaburu Radu Cristian, Martian Alin, Caravasile 
Daniela, Profir Daniel Florin, Iftime Ioana, Toader George, Romulescu Nicolae Vasile, Cîrjan Robert Alexandru, 
Grigire Roxana Loredana, Mustafa Oltei, Drosu Nicușor. 
Art. 3. Se aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice pentru luna octombrie, noiembrie, 
decembrie 2016. 
Art. 4. Se aprobă contractul educațional între școală și părinți. 
Art. 5. Se aprobă calendarul activităților educative școlare și extrașcolare. 
Art. 6. Se aprobă perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru  salariaţi în perioada vacanței de iarnă. 
Art. 7. Se aprobă Regulamentului Intern al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea. 
Art. 8. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea. 
Art. 9. Se aprobă procedura privind condițiile de acces în unitatea de învățământ, siguranța și securitatea elevilor, a 
personalului şi a bunurilor Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea. 
Art. 10. Se aprobă Codul de etică şi deontologie profesională a personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al 
Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea. 
Art. 11.  Se aprobă procedura operaţională privind gestionarea, completarea, verificarea şi eliberarea actelor de studii şi 
procedura privind eliberarea adeverinţelor/a documentelor certificate „Conform cu originalul”. 
Art. 12. Se aprobă Planul de Dezvoltare Instituțională și planul operațional pentru anul școlar 2016-2017. 
Art. 13. Se aprobă regulamentul comisiei de evaluare și asigurare a calității, strategia de evaluare internă şi planul 
operaţional pentru anul şcolar 2016-2017. 
Art. 14. Se aprobă proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018. 
Art. 15. Se aprobă angajarea cheltuielilor în urma efectuării virărilor de credite aprobate de către Consiliul Judeţean 
Tulcea prin Dispoziţia nr. 636/09 noiembrie 2016. 
Art. 16. Se aprobă atribuţiile membrilor consiliului de administraţie. 
Art. 17 Se aprobă transferul preşcolarului Marincaş Dragoş Gabriel de la Liceul Tehnologic Simion Leonescu 
Luncaviţa. 
Art. 18. 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 09.12.2016, după cum urmează: voturi  ”pentru”- 6, abțineri - , voturi ”împotrivă ” - . 

Președinte, 

             prof. Carmen Gabriela BUMBAC 
 


