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HOTĂRÂREA NR.  29/30.01.2017 
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 30.01.2017 
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 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 ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5739/14.11.2016 
METODOLOGIA-CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE 
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN 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 menținerea în activitate ca titular a domnului Moleșag Mihai în anul școlar 2017-2018. 
Art. 2 Se aprobă proiectul de încadrare pentru anul școlar 2017-2018. 
Art. 3. Se aprobă propunerile de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar 2017-2018. 
Art. 4  Se aprobă propunerile privind măsurile cu referire la comportamentul elevului Dima Lucian Angelin: 
consilierea elevului de către profesorul diriginte și profesorul de diagnoză, solicitarea sprijinului 
D.G.A.S.P.C. Tulcea. 
Art. 5. 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 30.01.2017, după cum urmează: voturi  ”pentru”- 8, abțineri - , voturi ”împotrivă ” 
- . 

 

Președinte, 

                     Carmen Gabriela BUMBAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


