
 

  Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale Speciale  Targoviste  

 Hotărârea Nr.  16/05.09.2017 

 
 

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Speciale Targoviste   intrunit in data 

05.09.2017  având în vedere: 

 Legea Educaţiei Naţonale Nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare ;  

 Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ 

Preuniversitar , OMENCS  5079/2016; 

 Regulamentul de functionare al Consiliului de Administratie OMEN 

4619/22.09.2014 cu modificarile si  completarile ulterioare;  

 Metodologia cadru de Miscare a personalului didactic OMENCS 5739/2016; 

 HG 569/2015, Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta 

la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din 

invatamantul preuniversitar de stat; 

 Legea 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 Procesul verbal de sedinta al Consiliului de Administratie.   

 

 

HOTARASTE  

 

 
Art .1.  Se aproba  acordarea orelor suplimentare de la nivelul unitatii de invatamant , 

conform metodologiei de miscare a personalului didactic, dupa cum urmeaza: 

Psihodiagnoza:  

 Stoica Magdalena – 1 ora 

 Marinescu Eugenia – 5 ore 

 Kara Constanta – 4 ore 

 Cirstea Monica – 3 ore 

Profesor ititnerant: 

 Cristescu Tamara – 4 ore 

 Stoica Magdalena – 4 ore 

 Diaconu Stela – 4 ore 

Logopedie: 

 Suica Viorel – 2 ore 

 Cristea Maria – 6 ore 

Psihopedagogie speciala: 

 Cristea Maria – 10 ore 

Kinetoterapie: 

 Antohi Daniel -16 ore , prof. asociat 

 



Optional TIC - DM moderat: 

 Mihai Cristian – 1 ora, prof. asociat 

DM moderat: 

 Stroe Mieluta – 3 ore 

 Grecu Laura – 2 ore 

Invatamant la domiciliu: 

 Dumitru Irene – Popa Paula Andreea – cls a II-a 

 Brebenel Vasilica – Radulescu Andreea – cls a III-a 

 Sorescu Lenuta – Cobzaru Catalin- cls a IX-a 

 Coman Mircea – Muresan Alexandru- cls a VI-a 

 Ilie Anne Marie – Crasmariu Nicoleta-cls a V-a( invatamant de masa ) 

 Nistor Iuliana – Iordache Denis Alexandru – cls preg. 

 

Art. 2. Se aproba  diminuarea orelor de invatamant la domiciliu la elevii Muresan 

Alexandru si Cobzaru Catalin cu 2 ore/saptamana; 

 
Art.3. Se aproba decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice  si didactic 

auxiliar  din unitate pt  lunile martie si aprilie  2017   conform statelor  de plata 

  

Art.4. Prezenta hotarare se comunica tuturor celor interesati si se afiseaza la avizier si pe 

site-ul scolii, iar cu aducerea la indeplinire se  insarcineaza secretarul unitatii. 

 

Președinte Consiliu de Administrație 

 

Director,         

        Secretar 

Consiliu de Administratie 

 

Prof. Marinescu Eugenia                                 Prof. Ivan Gabriela  


