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HOTĂRÂREA nr. 17/9.09.2016
privind cererile unor cadre didactice de trecere la altă treaptă de salarizare

Consiliul  de  Administrație  al  Colegiului  Național  „Nicolae  Titulescu”,  întrunit  în
ședință ordinară astăzi, 09.09.2016,  

AVÂND ÎN VEDERE: 
- prevederile Legii Educației Naționale/ 2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile  Regulamentului  de  organizare  și  funcționare a  unităților  de  învățământ

preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 5115/ 2014; 
- Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, aprobat

prin OMEN nr. 4619/ 2014,
- cererile  de trecere la altă treaptă de salarizare începând cu data  de 01.09.2016 ale

următoarelor cadre didactice: Cojocaru Laura Violeta (de la 18 – 22 ani la 22 – 25
ani), Damian Ileana (de la 10 – 14 ani la 14 – 18 ani), Stănescu Maria (de la 30 – 35 de
ani la 35 – 40 de ani), Stănescu Gheorghe (de la 30 – 35 de ani la 35 – 40 de ani),
Voicu Victoria (de la 30 – 35 de ani la 35 – 40 de ani), Costin Cristina (de la 18 – 22
de ani la 22 – 25 ani);

în  temeiul  art.  22,  alin.  (4)  și  art.  32  din  ROFUIP/  2014  și  a  art.  15,  alin.  1,  din
Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație,

HOTĂRĂȘTE:
Se  aprobă  cererile  de  trecere  la  altă  treaptă  de  salarizare  începând  cu  data  de

01.09.2016 ale următoarelor cadre didactice: Cojocaru Laura Violeta (de la 18 – 22 ani la 22 –
25 ani), Damian Ileana (de la 10 – 14 ani la 14 – 18 ani), Stănescu Maria (de la 30 – 35 de ani
la 35 – 40 de ani), Stănescu Gheorghe (de la 30 – 35 de ani la 35 – 40 de ani), Voicu Victoria
(de la 30 – 35 de ani la 35 – 40 de ani), Costin Cristina (de la 18 – 22 de ani la 22 – 25 ani)

Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de direcțiune și va fi comunicată tuturor
celor în drept, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.
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Prof. Victoria VOICU                                                                                 Prof. Marian DOBRESCU
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