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HOTĂRÂREA NR.  10/29.11.2017 
 
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 29.11.2017, 
Văzând ordinea de zi a ședinței consiliului de administrație 
În temeiul:  
Legii Educației Naționale nr. 1/2011  
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. 286/23.03.2011pentru 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  

H.G. nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014 pentru modificarea şi 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 

Art. 15 alin. 1 litera ll) din Ordinul 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 comisia de concurs și de soluționare a contestațiilor în vederea organizării şi desfăşurării 
concursului pentru ocuparea postului de asistent medical și infirmieră de la Școala Gimnazială Specială nr. 
14 Tulcea. 
Art. 2. Secretarul consiliului de administrație 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 29.11.2017, cu un număr de 8 voturi  ”pentru”,  0 voturi ”împotrivă ”, 0 „abțineri” 
din 8 membri ai Consiliului de Administrație prezenți. 

 

 
 
 
 
 

Președintele Consiliului de Administrație, 

                   Carmen Gabriela BUMBAC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


