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HOTĂRÂREA NR.  37/05.05.2017 
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 05.05.2017 
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 O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016 
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 calificativul parţial „Foarte bine” şi acordul pentru continuitate la suplinire în anul şcolar 
2017-2018 pentru doamna Ropotan Ramona Florentina şi doamna Cârlan Florentina.  
Art. 2. Se aprobă la cerere calificativul parţial „Foarte bine” pentru doamna Luca Mariana.  
Art. 3 Se aprobă înscrierea la Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea a preşcolarilor  Ioniţă Ionuţ şi Stoian 
Teodor Gabriel. 
Art. 4 Se aprobă procedurile privind elaborarea deciziilor, modalitatea de elaborare, modificare şi retragere a 
procedurilor operaţionale şi procedura privind progresul elevilor. 
Art. 5 Se validează rezultatele la concursul pentru ocuparea postului de administrator financiar de la Școala 
Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea din data de 26.04.2017 şi se aprobă angajarea pe post a doamnei Andrei 
Alexandrina. 
Art.6 Se aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Specială 
nr. 14 Tulcea pentru luna aprilie. 
Art. 7 Se aprobă orarul  şi tipul activităţilor desfăşurate în Programului Naţional „Şcoala Altfel” în perioada 
2-9 iunie 2017. 
Art. 8. 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 05.05.2017, după cum urmează: voturi  ”pentru”- 7, abțineri - , voturi ”împotrivă ” 
- . 

 

Președinte, 

                     Carmen Gabriela BUMBAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


