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Telefon/fax 0240511162 
 
 

HOTĂRÂREA NR.  4/27.10.2017 
 
Consiliul de administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR. 14, localitatea TULCEA, 

constituit prin Decizia nr. 36/06.10.2017, întrunit în ședința din data de 27.10.2017 
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 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 

O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016 Metodologia de organizare a Programului național „Școala altfel” 
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 repartizarea pe şcoli a profesorilor itineranţi/de sprijin 
Art. 2. Se validează cererile profesorilor Simionov Doina, Dumitriu Mihaela, Gheorghe Anca (pentru  
efectuarea inspecţiei curente I necesară pentru înscrierea la probele pentru obţinerea gradului didactic II,  
sesiunea 2020 ) şi cererile profesorilor Cornea Sofica şi Cozma Liliana,  pentru gradul didactic I, sesiunea 
2019-2021. 
Art. 3. Se aprobă calendarul de derularea a Programului naţional « Şcoala altfel » în anul şcolar 2017-2018.   
Art.  4. Se aprobă calendarul activităţilor educative pentru anul şcolar 2017-2018. 
Art.  5. Se aprobă revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 
Tulcea. 
Art. 6. Se aprobă revizia Procedurii operaţionale privind condițiile de acces în unitatea de învăţământ, 
siguranța și securitatea elevilor, a personalului şi a bunurilor. 
Art. 7. Se aprobă revizuirea regulamentului intern al Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea. 
Art. 8. Se aprobă codul deontologic al Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea. 
Art.  9. Se validează raportul de activitate pentru anul şcolar 2016-2017 și raportul anual de evaluare internă 
a calității. 
Art. 10. 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 27.10.2017, după cum urmează: voturi  ”pentru”- 7, abțineri - , voturi ”împotrivă ” 
- . 
 
 
 
 
 

Președintele Consiliului de Administrație, 

                   Carmen Gabriela BUMBAC 
 
 
 
 
 
 
 


