
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 1 din 08.09.2020 

 

 

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

08.09.2020 

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

În conformitate cu ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale privind metodologia-cadru de organizare şi 

funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cap. IV, art. 15, alin (1), 

lit. ii, qq.  

Conform ordinului comun al Ministrului Sănătații și al Educației, nr. 5487 din 31.08.2020, Consiliul de 

administrație al unității de învățământ stabilește scenariul de funcționare al acesteia. 

  

SE APROBĂ: 

 Scenariul verde de începere a școlii, cu participarea zilnică a tuturor elevilor la cursuri, cu respectarea şi 

aplicarea tuturor normelor de protecţie. 

  

 

 

Președinte Consiliu de administrație,                                       Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

 

Voturi: 

- pentru 12 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 

 



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 2 din 08.09.2020 

 

 

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

08.09.2020 

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

În conformitate cu ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale privind metodologia-cadru de organizare şi 

funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cap. IV, art. 15, alin (1), 

lit. ii, qq.  

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

„Traian” – Târnăveni 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Începând cu data de 08.09.2020, se aprobă orarul școlii pe anul școlar 2020-2021, conform 

procedurii stabilite și aprobate, respectiv clasele 0-IV vor funcționa în intervalul orar 8.00 – 12.45 – ora de 45 

minute cu 15 minute pauză, pauzele fiind decalate; clasele gimnaziale în intervalul orar 8.00 – 15.55 – ora de 

55 minute, din care 10 minute pauză + 5 minute pauză cadre didactice pentru schimbarea clasei, conform 

ghidului propus de minister. 

 

 

Președinte Consiliu de administrație,                                       Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

 

Voturi: 

- pentru 12 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 

 



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 3 din 08.09.2020 

 

 

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

08.09.2020 

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

În conformitate cu ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale privind metodologia-cadru de organizare şi 

funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cap. IV, art. 15, alin (1), 

lit. ii, qq.  

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

„Traian” – Târnăveni 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Începând cu data de 08.09.2020 se aprobă repartiția de ore pentru anul școlar 2020/ 2021. 

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 12 

- abțineri ___ 

- împotrivă ____ 

 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 4 din 08.09.2020 

 

 

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

08.09.2020 

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

În conformitate cu ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale privind metodologia-cadru de organizare şi 

funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cap. IV, art. 15, alin (1), 

lit. ii, qq.  

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

„Traian” – Târnăveni 

 În conformitate cu Procedura de constituire a claselor pregătitoare, întocmită de I.S.J. Mureș, cu nr. 

117/03.2020, având cod P.O.-Î.P.-116 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Validarea formațiunilor de studiu pentru clasele pregătitoare, pentru anul școlar 2020-2021. 

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 12 

- abțineri ___ 

- împotrivă ____ 

 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 5 din 08.09.2020 

 

 

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

08.09.2020 

 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 

cadrele didactice din învățământul preuniversitar se aprobă punctajele pentru toate cadrele didactice și 

personalul didactic auxiliar, pentru anul școlar 2019/ 2020 

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

 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 12  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   
 

 

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 6 din 08.09.2020 

 

 

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

08.09.2020 

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 2020/ 

2021: 

Elevi plecați: Agoston Raul Adrian, clasa I de la Șc. Prim. Decebal Bobohalma – la Șc. Gimn. Ceuașu 

de Câmpie, Agoston Alexandru, clasa a II-a de la Șc. Prim. Decebal Bobohalma – la Șc. Gimn. Ceuașu de 

Câmpie, Vass Imre Timea, clasa a VI-a C - Germania 

Elevi veniți: Varga Elena Andrada, clasa a V-a și Varga Alin – clasa a VIII-a Sportivă – de la Șc.Gimn. 

Cugir, Vasiu Alex Daniel, clasa a VI-a – de la Șc.Gimn. nr.3 Carei, Ilarion Adriana, clasa a V-a, - de la Șc. 

Gimn. Vasile Moldovan Târnăveni  

Elev reînscris: Munteanu Dan Elis, clasa pregătitoare 

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

 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 12  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   
 

 


