
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     

 
     

Întocmit/Redactat:      /  MC 
Nr. pagini: 

 

                        
 

                               RO 545600     - Tărnăveni 
                               Str. Republicii nr. 92 
                               Tel. 0265-446317 Fax 0265-446548 
                               e-mail: gimnaziultraian@yahoo.com 
                                

 

 

HOTĂRÂREA NR. 28 din 20.02.2019 

 
a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” – Târnăveni 

 

 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale TRAIAN Târnăveni, întrunit în şedinţa din data de 

20.02.2019, 

În baza tematicii Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale TRAIAN Târnăveni, în urma 

inventarierii obiectelor din patrimoniu, făcută de comisia de inventariere formată în anul 2018, cu ordinul nr. 

112/2000, 

Începând cu data de 20.02.2019 se aprobă:  

ART.1. Casarea manualelor școlare a căror termen de valabilitate a expirat sau nu mai corespund ca 

urmare a modificării programelor școlare și a planului cadru, conform Ordinului 559/2013 modificat și Ord. 

3411/2017 cu modificările ulterioare. 

 

Președinte Consiliu de administrație,                                     Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                              înv. Simon Liliana 

 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 29 din 20.02.2019 

 

 Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Traian” – Târnăveni, întrunit în ședință în data de 

20.02.2019 

 În conformitate cu Legea nr. 1/ 2011, art. 96 – Legea Educației Naționale, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 105, alin (2), lit. f, ale OMEN 4619/ 22.09.2014, privind Metodologia cadru de organizare şi 

funcţionare a CA din unităţile de învăţământ, a OMECTS NR. 4925/2005 privind Regulamentul de organizare 

şi funcţionare a  unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În conformitate cu contractul colectiv de muncă 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Se aprobă concediu de odihnă pentru personalul de conducere, didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic, având în vedere adresa nr. 903/17.09.2018, a MEN 

 

 

Președinte Consiliu de administrație,                                      Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ___ 

- împotrivă ____ 

 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 30 din 20.02.2019 

 

 Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Traian” – Târnăveni, întrunit în ședință în data de 

20.02.2019 

 În conformitate cu Legea nr. 1/ 2011, art. 96 – Legea Educației Naționale 

 OMEN 4619/ 2014, art. 15, litera w 

 Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație din Școala Gimnazială 

„Traian” – Târnăveni 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. În baza cererilor personalului didactic se aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei 

cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2019. 

Art. 2. Secretarul unității de învățământ este însărcinat să comunice această hotărâre salariaților școlii 

și să transmită contabilului centralizatorul pentru efectuarea plăților. 

 

 

Președinte Consiliu de administrație,                                       Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA NR. 31 din 22.02.2019 

 
a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” – Târnăveni 

 

 

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Traian” – Târnăveni, întrunit în ședință în data de 

20.02.2019 

În conformitate cu Ordinul MEN nr. 5485 din 13.11.2017, din Metodologia cadru privind mobilitatea 

personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2019-2020, 

Începând cu data de 20.02.2019 se aprobă:  

 

ART.1. Criterii specifice pentru posturile vacante în cadrul etapei de transfer, pentru anul școlar 2019-

2020: 

- vechime de predare în specialitatea postului – minim 5 ani 

- calificativul obţinut în ultimii 5 ani – FB 

- minim 50 puncte conform fişei de evaluare 

- lecție demonstrativă la clasă în unitatea de învățământ la care dorește transferul sau pretransferul, 

evaluată conform anexei 4 din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 

din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020 (nota minimă pentru admis - 7) 

 

 

Președinte Consiliu de administrație,                                     Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                              înv. Simon Liliana 

 

 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 
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HOTĂRÂREA NR. 32 din 20.02.2019 

 
a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” – Târnăveni 

 
 

 

  

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Traian” – Târnăveni, întrunit în ședință în data de 

20.02.2019 

 În conformitate cu Legea nr. 1/ 2011, art. 96 – Legea Educației Naționale 

 Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație din Școala Gimnazială 

„Traian” – Târnăveni 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. În baza hotărârii Consiliului de administraţie, se aprobă zi liberă, vineri 25 ianuarie 2019, cu 

recuperare sâmbătă – 23.02.2019, conform orarului zilei respective 

 Art. 2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde directorul instituției. 

 
 

Președinte Consiliu de administrație,                                     Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 33 din 20.02.2019 

 

 Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Traian” – Târnăveni, întrunit în ședință în data de 

20.02.2019 

 În conformitate cu Legea nr. 1/ 2011, art. 96 – Legea Educației Naționale, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 105, alin (2), lit. f, ale OMEN 4619/ 22.09.2014, privind Metodologia cadru de organizare şi 

funcţionare a CA din unităţile de învăţământ, a OMECTS NR. 4925/2005 privind Regulamentul de organizare 

şi funcţionare a  unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 

Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. În baza fișelor cadru de autoevaluare/ evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru 

personalul nedidactic din învățământul preuniversitar, se aprobă calificativul FB pentru tot personalul 

nedidactic, pentru anul școlar 2018. 

 Art. 2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde directorul instituției. 

 

Președinte Consiliu de administrație,                                     Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                 înv. Simon Liliana 

 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ___ 

- împotrivă ____ 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 34 din 20.02.2019 

 

 Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Traian” – Târnăveni, întrunit în ședință în data de 

20.02.2019 

 În conformitate cu Legea nr. 1/ 2011, art. 96 – Legea Educației Naționale 

 Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație din Școala Gimnazială 

„Traian” – Târnăveni 

 

HOTĂREȘTE:  

Art. 1. Începând cu data de 20.02.2019 se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare, parte din 

acesta fiind comun cu Regulamentul de ordine interioară al Școlii Gimnaziale „Traian” – Târnăveni, aprobat în 

consiliul de administrație din luna septembrie 2018. 

Art. 2. Secretarul unității de învățământ este însărcinat să comunice această hotărâre învățătorilor și 

diriginților și să transmită câte un exemplar din R.O.F. fiecărui cadru didactic pentru a putea fi prelucrat în 

cadrul ședințelor cu părinții.  

 

Președinte Consiliu de administrație,                                       Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

 

 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri _ 

- împotrivă __ 

 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 35 din 20.02.2019 

 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale TRAIAN Târnăveni, întrunit în şedinţa din data de 

20.02.2019, 

În conformitate cu Legea nr. 1/ 2011, art. 96 – Legea Educației Naționale 

 Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație din Școala Gimnazială 

„Traian” – Târnăveni 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. În baza cererilor depuse, se aprobă transferul elevilor (veniți/ plecați) pentru anul școlar 2018/ 

2019: 

 Elevi plecați: Bercea Flavia Ștefania, clasa II C, în Germania, Mailat Anamaria și Mailat Sonia Daria – 

II C, în Anglia 

Art. 2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde directorul instituției. 

 

  

Președinte Consiliu de administrație,                                      Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                        înv. Simon Liliana 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

- elaborat în 1 (unul) exemplar 

- ex. 1/1 

 


