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HOTĂRÂREA nr. 39 din 14.01.2021 

 

 

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

14.01.2021, 

În aplicarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 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, având în vedere şedinţa 

Consiliului de administraţie întrunit în data de 06  decembrie 2018,  

În temeiul  Hotărârii Guvernului nr. 185 din 2013, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,  

În conformitate cu ordinul MEN privind metodologia cadru de organizare şi funcţionare a CA din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, cap. IV art 15 alin 1 lit V 

 

Art. 1. Începând cu data de 14.01.2021 se aprobă proiectul de buget pentru anul 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 
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HOTĂRÂREA nr. 40 din 14.01.2021 

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

 

 

 

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

14.01.2021, 

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

hotărârii Guvernului nr.185/2013 privind organizarea şi funcţionarea MEN cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În conformitate cu ordinul MEN privind Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului 

de administraţie din unirăţile de învăţământ preuniversitar, cap IV, art.15, alin.1, litera w, cu modificările şi 

completările ulterioare, având în vedere şedinţa Consiliului de administraţie din data de 14.01.2021, 

În baza prevederilor art. 94, alin.2, lit.d, din Legea Educaţiei Naţionale nr.1 din 2011, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

Începând cu data de 14.01.2021 se aprobă:  

 

Art. 1. Curriculum la decizia școlii, an școlar 2021-2022 

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   
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HOTĂRÂREA nr. 41 din 14.01.2021 

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

 

 

 

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

14.01.2021 

În aplicarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 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 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, ale OMECTS nr. 4925/2005 privind regulamentul de org şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere şedinţa 

Cons. de adm întrunit în data de 22.01.2020 

În temeiul Hot. Guv. nr.185/2013 privind organizarea şi funcţionarea MEN cu modificările şi 

completările ulterioare, în conformitate cu ordinul MEN privind metodologia cadru  de organizare şi 

funcţionare a CA din unităţile de învăţământ preuniversitar, cap IV art 15, alin 1, lit. n,o,q 

HOTĂREȘTE: 

Art. 1. Începând cu data de 14.01.2021 se aprobă Cont execuţie la data de 31 decembrie 2020: 

Bugetul local: 

Bunuri şi servicii prev – 507.000 lei, plăţi – 446.000 lei, ajutoare sociale – ab.transport local elevi + 

elevi cu CES, prevederi 73.000 lei, plăţi 27.266 lei, burse prevederi 188.000 lei, plăţi 187.436 lei. 

 Bugetul de stat: 

 Cheltuieli de personal, contrib+drepturi sentințe jud. 5.368.819 lei, plăți 5.361.310 lei, Bunuri și servicii 

chelt.materiale, prev – 0 lei, plăți – 0 lei, ajutoare sociale – ab.transport local elevi + elevi cu CES, prevederi 

6830 lei, plăţi 6626 lei, Despăgubiri civile, dob.af.sentințelor jud.def. prev – 1702 lei, plăți – 1702 lei, sume 

af.persoane cu handicap neînc., prev -28.656 lei, plăți – 28.656 lei. 

   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. 42 din 14.01.2021 

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

 

 

 

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

14.01.2021 

 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 

și Cercetării, 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 punctajele pentru întreg personalul nedidactic 

pentru anul calendaristic 2020, calificativul FB. 

 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   
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HOTĂRÂREA nr. 43 din 14.01.2021 

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

 

 

 

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

14.01.2021 

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

 OMEN 4619/ 2014, art. 15, litera w, Metodologia mișcării personalului didactic nr. 5591/23.11.2020 

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

„Traian” – Târnăveni 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Se aprobă cereri pensionare începând cu data de 1.09.2021, a d-lui profesor Vunvulea Ioan. 

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   
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HOTĂRÂREA nr. 44 din 14.01.2021 

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

 

 

 

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

14.01.2021 

 Conform Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic, pentru anul școlar 2021-2022, 

nr. 5991 din 23.11.2020, art. 29, alin. 3,  

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Se aprobă cererea pentru menținerea în activitate ca titular, la cerere în funcția didactică peste 

vârsta de pensionare, la nivelul unității de învățământ, a d-nei prof.înv.primar Szasz Irina și a d-nei prof. Ciacoi 

Mariana-prof.titular pe catedra de biologie. 

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   
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HOTĂRÂREA nr. 45 din 14.01.2021 

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

 

 

 

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

14.01.2021 

 În conformitate cu Metodologia mișcării personalului didactic nr. 5991 din 23.11.2020 și a Legii 

Educației Naționale, nr.1/2011, art.262, alin.3-5, „norma didactică de predare – învățare-evaluare pentru 

profesorii din învățământul secundar este de 18 ore pe săptămână”. 

D-na director a dat citire posturilor, orelor vacante/rezervate, în urma încadrării personalului didactic 

conf. Metodologiei mișcării personalului didactic nr. 5991 din 23.11.2020: 

 Ore rezervate:  

-rezervat viceprimar – 10 ore ed.muzicală 

Ore vacante:  

- 4 ore lb.latină, 1 an 

- 8 ore lb.germană, secția maghiară – 1 an 

- 18 ore lb.engleză, secția română – 1 an 

- 2 ore lb.engleză, secția română, Șc.Prim Decebal Bobnohlama – 1 an 

- 6 ore matematică, secția română – 1 an 

- 8 ore informatică, secția română – 1 an 

- 3 ore informatică, secția maghiară – 1 an 

- 4 ore ed.tehnologică, secția maghiară – 4 ani 

- 6 ore fizică, secția maghiară – 4 ani 

- 4 ore ed.socială, secția română – 1 an 

- 9 ore religie ortodoxă, secția română – 1 an, din care 1 oră Șc. Prim. Decebal Bobohalma și 8 ore Șc. 

Gimn. Traian 

- 2 ore religie unitariană, secția magh – 4 ani, 

- 18 ore educație fizică, secția maghiară – 4 ani 

- 18 ore educație fizică, secția română – 1 an 
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- 10 ore educație fizică, secția română – 1 an, din care 2 ore Șc. Prim. Decebal Bobohalma și 8 ore Șc. 

Gimn. Traian 

- 1 post învățătoare secția română, Șc. Prim. Decebal Bobohalma, 1 an 

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

 

 

Președinte Consiliu de administrație,                                       Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

. 

 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 12  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   
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HOTĂRÂREA nr. 46 din 14.01.2021 

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

 

 

 

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

14.01.2021 

 

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

ulterioare 

   

HOTĂREȘTE: 

Art. 1. Aprobarea concediilor de odihnă ale personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pentru 

anul 2021, conform planificărilor individuale realizate de fiecare angajat. 

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   
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HOTĂRÂREA nr. 47 din 14.01.2021 

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

 

 

 

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

14.01.2021 

 

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

ulterioare 

   

HOTĂREȘTE: 

Art. 1. Aprobare cuantum pentru perfecționarea personalului didactic și didactic auxiliar, pentru anul 

școlar 2021-2022. 

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   
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HOTĂRÂREA nr. 48 din 18.01.2021 

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

 

 

 

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

18.01.2021 

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

ulterioare 

Metodologia mișcării personalului didactic, nr. 5991/23.11.2020 

   

HOTĂREȘTE: 

Art. 1. Se aprobă cererile de completare a normei didactice, la nivelul unității școlare a următoarelor 

cadre didactice: 

 Gagyi Zoltan – geografie, Madarasz H. Alexandru – informatică, Țîra Marina – engleză, Solomon 

Luciana – ed.fizică, Moldovan Camelia, - ed.socială,  Fazekas Emese – ed.muzicală,. 

 Toate cadrele didactice au depus cerere în acest sens, înregistrate la secretariatul unității, conform 

Calendarului mobilității, până la data de 18.01.2021. 

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   
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HOTĂRÂREA nr. 49 din 18.01.2021 

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

 

 

 

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

18.01.2021 

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

ulterioare 

Metodologia mișcării personalului didactic, nr. 5991/23.11.2020 

   

HOTĂREȘTE: 

Art. 1. Se aprobă cererile de reducere a normei didactice, la 16 ore pe săptămână, pentru profesorii cu 

gradul didactic I și minim 25 de ani vechime la catedră, pentru anul școlar 2021-2022 la nivelul unității școlare 

a următoarelor cadre didactice: 

 Fazekas Emese ți Hanc Angela. 

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   

 

 

 

 


