
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 7 din 08.10.2020 

 

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

 

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

18.10.2020 

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  

În conformitate cu anexa la Ordinul MEN nr.4895 din 10.11.2014, din Metodologia cadru privind 

mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021, 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Aprobare Organigrama școlii 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 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 

 



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 8 din 08.10.2020 

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

 

 

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

08.10.2020 

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

și funcționare al Consiliului de administrație din Școala Gimnazială „Traian” – Târnăveni 

 

HOTĂREȘTE:  

Art. 1. Începând cu data de 08.10.2020 se aprobă Planul de dezvoltare instituțională a Școlii Gimnaziale 

„Traian” – Târnăveni 

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

diriginților și să transmită câte un exemplar din P.D.I. 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 

 

 

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 9 din 08.10.2020 

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

 

 

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

08.10.2020 

 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  

  

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

funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

 

HOTĂREȘTE: 

Art. 1. Se aprobă Regulament de ordine interioară şi Regulamentul de organizare şi funcţionare, 

conform noului R.O.F.U.I.P. 5447/31.08.2020. S-a aprobat constituirea Comisiei pentru elaborarea 

R.O.F./R.O.I.: 

- Bichiş Ioana – preşedinte 

- Gagyi Zoltan 

- Nemeş Anişoara-reprez.părinţi 

- Lupean Daniela 

- Sămărtinean Cristina 

- Epure Erika 

- Simon Liliana 

- Moldovan Camelia şi Solomon Luciana – reprez.ai sindicatului 

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. 10 din 08.10.2020 

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

 

 

 

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

08.10.2020 

 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  

  

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

funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Se aprobă comisiile de lucru din şcoală, pentru anul școlar 2020-2021, atât cele cu caracter 

permanent  cât şi cele cu caracter temporar, propuse de membrii consiliului profesoral, din data de 4.09.2020. 

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. 11 din 08.10.2020 

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

 

 

 

În aplicarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 completat cu Legea nr. 221/2019,  

În conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar (ROFUIP),  

În aplicarea Regulamentului de ordine interioară al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” – Târnăveni şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” Târnăveni,  

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ŞCOLII GIMNAZIALE „TRAIAN” TÂRNĂVENI, 

constituit prin Decizia directorului nr.67 din 03.10.2019 

 

întrunit în şedinţă în ziua de 8. 10. 2020. 

 

HOTĂREŞTE: 

 

Art. 1.  Începând cu data de 8.10.2020 se aprobă Cont execuție la data de 30.09.2020 

Art. 2. Secretarul Consiliului de administraţie este însărcinat să comunice această hotărâre personalului şcolii 

prin afişarea la loc vizibil. 

 

Art. 3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde directorul instituţiei. 

  

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

          

  Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 1  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   
 

 

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 12 din 08.10.2020 

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

 

 

 

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Traian” – Târnăveni, întrunit în ședință în data de 08.10.2020 

 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 septembrie 2020 şi anul şcolar 2020-2021. 

 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. 13 din 08.10.2020 

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

 

 

 

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

08.10.2020 

 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 Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al şcolii. 

 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. 14 din 08.10.2020 

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

 

 

 

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

08.10.2020 

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

 OMEC 4738/ 2020 

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

„Traian” – Târnăveni 

HOTĂREȘTE: 

Art. 1. Aprobarea Comisiei pentru implementarea Programului naţional Şcoala de acasă şi a Procedurii 

I.S.J. nr. 166 din 11.09.2020. 

Comisia pentru implementarea programului, formată din: 

- Bichiş Ioana, director, preşedinte 

- Gagyi Zoltan, director adjunct 

- Surdu Cristina,. informatician 

- Mathe Camelia, secretar 

- Bleza Cosmina, coontabil şef 

- Stroia Merinuţa, administrator 

- Ducan Carmen, bibliotecar 

 

 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. 15 din 08.10.2020 

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

 

 

 

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

08.10.2020 

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

 OMEC 4738/ 2020 

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

„Traian” – Târnăveni 

HOTĂREȘTE: 

Art. 1. Aprobarea criteriilor specifice pentru selecţia beneficiarilor Programului naţional Şcoala de 

acasă: 

- Elevii ai căror familii nu deţin nici un dispozitiv electronic cu conexiune la internet, dovedit prin anchetă 

socială efectuată de serviciul social al Primăriei, cu condiţia ca elevii să nu aibă nicio absenţă nemotivată 

din 14.09.2020 până la momentul întocmirii listei beneficiarilor 

- Elevii care nu deţin în folosinţă personală un dispozitiv electronic cu conexiune la internet, provenind 

din familii monoparentale, elevi orfani, pe baza certificatului de deces al părintelui/părinţilor 

- Elevii care au depus dosare pentru bursă de boală şi socială, a căror familii au venit mic, dovedit prin 

documentaţia depusă sau documente care atestă boala. 

 

 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. 16 din 08.10.2020 

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

 

 

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

08.10.2020 

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: 

Transferuri din străinătate: Făt Darius, clasa a III-a, din Italia, Muntean Alexandra, clasa a IV-a, din 

Franţa, Muntean Raul Andrei, clasa a VII-a, din Franţa, Suciu Bogdan, clasa a VI-a, din Irlanda, Tiut Denisa, 

clasa a V-a, din Italia, Hidi Andra, clasa  a VI-a B, din Germania, Muntean Beatrice, clasa a VII-a A, din Italia  

Elevi plecați: Moldovan Laurenţiu, clasa a VIII-a la Șc. Gimn. Avram Iancu Târnăveni, Moldovan Ştefan 

Gabriel, clasa pregătitoare, Boghici Eric, clasa pregătitoare – la Şc. Gimn Deaj şi Vlasiu Ştefania, clasa a VIII-

a, la Şc. Gimn. Mihai Eminescu Zalău. 

Elevi veniți: Losch Flavia, clasa a V-a A– de la Liceul Ioan Petruş Otopeni, Dragomir Daniel, clasa a II-

a – de la Șc.Gimn. Adămuş, Iacob Flavia, clasa a V-a, - de la Șc. Gimn. Cuza Piatra Neamţ.  

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   

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

-  

 

 

HOTĂRÂREA nr. 17 din 08.10.2020 

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

 

 

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

08.10.2020 

În conformitate cu OMEN 4959 din 2.09.2013 şi OMEC 5574 din 17.09.2020  

  

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Se aprobă Comisia pentru concurs posturi / ore vacante pe parcursul anului şcolar 2020-2021: 

- Gagyi Zoltan – preşedinte 

- Andrei Ancuţa – Şc. Gimn. Avram Iancu 

- Turcu Liviu – Lic. Teor. Andrei Bârseanu 

- Gagyi Zoltan - Şc. Gimn. Traian Târnăveni 

- Neacşu Luminţa – Lic. Teor. Andrei Bârseanu 

- Madarasz-Hălmaciu Alexandru - Şc. Gimn. Traian Târnăveni 

- Varga Şandor – Şc. Gimn. Deaj 

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   

 

 


