
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 27 din 05.11.2020 

 

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

 

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

5.11.2020 

În aplicarea prevederilor Legii educației naționale nr.1 din 2011, cu modificările și completările 

ulterioare, art.105, alin 2, lit.f ale OMEN 4619 din 22.09.2014, privind Metodologia cadru de organizare și 

funcționare a CA din unitățile de învățământ, a OMECTS nr. 4925 din 2005 privind Regulamentul de organizare 

și funcționare a unitaților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare  

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Aprobare concediu fără plată pe o perioadă de 30 de zile, pentru dl. profesor Andrei Marian, 

conform cererii nr.2192 din 3.11.2020 și conform Legii educației naționale nr.1 din 2011. 

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 

 



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 28 din 05.11.2020 

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

 

 

 

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Traian” – Târnăveni, întrunit în ședință în data de 05.11.2020 

 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 octombrie 2020. 

 Lista cadrelor didactice care au depus cerere pentru decontarea navetei, pentru anul şcolar 2020-2021: 

Albert Attila (Sîntana Mureş), Bacsko Veronica (Luduş), Bancsi Annamaria (Tg. Mureş), Ciucheş Cecilia 

(Blaj), Csiki Gyongyi (Corneşti), Dendrino Laurenţiu (Adămuş), Hidi Balint (Seuca Sat), Keszeg Ilonka 

(Corneşti), Noanea Cristina (Corneşti), Oltean Adina (Ungheni), Steţca Nicolae (Tg. Mureş), Stîngaciu Liliana 

(Cucerdea). 

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

și să transmită contabilului centralizatorul pentru efectuarea plăților. 

 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 11  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   
  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 29 din 6.11.2020 

 

 

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

6.11.2020 

 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, și a adresei 

DSP Mureș, nr.11829 din 1.11.2020,  

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

  

SE APROBĂ: 

 Scenariul roşu de funcționare a școlii, cu suspendarea cursurilor şcolare cu participare zilnică a elevilor 

la cursuri, pentru întreaga unitate de învăţământ, conform revenirii adresei DSP Mureș, nr.11829 din 1.11.2020, 

pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 9.11.2020, până în 22.11.2020. 

Cursurile se vor desfăşura în această perioadă doar în online, pe platforma GSuite a şcolii. 

  

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. 30 din 06.11.2020 

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

 

 

 

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

06.11.2020 

 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. Aprobarea Procedurii de predare online, nr. COD: PO-DIR-03. 

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

. 

 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 11  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   


