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HOTĂRÂREA NR.  34/24.03.2017 
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 24.03.2017 
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 

H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice 

HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 

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 constituie comisia de concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar I S de la 
Şcoala gimnazială specială nr. 14 Tulcea, în următoarea componenţă: preşedinte-Bumbac Carmen 
Gabriela; Comşa Luminiţa-membru; Turtoi Maria-membru; secretar-Dimofte Domnica. 
Art.2. Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de ocupare a postului  
de administrator financiar I S la Şcoala gimnazială specială nr. 14 Tulcea în următoarea 
componenţă: preşedinte-Iacob Aneta; Anton Nicoleta-membru; Galea Mihaela-membru; secretar-
Dimofte Domnica. 
Art 3. Se aprobă procedurile operaţionale privind transferul elevilor, evaluarea personalului didactic 
şi  didactic auxiliar (revizie) şi procedura de evaluare a personalului nedidactic. 
Art. 4. 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 24.03.2017, după cum urmează: voturi  ”pentru”- 6, abțineri - , 
voturi ”împotrivă ” - . 

 

Președinte, 

                     Carmen Gabriela BUMBAC 
 
 
 
 
 
 


