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HOTĂRÂREA nr. 50 din 4.02.2021 

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

 

 

 

 

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

4.02.2021, 

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

inventarierii obiectelor din patrimoniu, făcută de comisia de inventariere constituită prin decizia nr. 67A, din 

20.11.2020, formată din prof. Hegheș Adela-președinte, prof. Rezan Adela-membru și prof. Solomon Luciana-

secretar, în vederea aprobării rezultatelor inventarierii patrimoniului Școlii Gimnaziale Traian Târnăveni, în 

anul 2020, 

Începând cu data de 4.02.2021 se aprobă:  

ART.1. Comisia de inventariere nu a propus spre casare active fixe corporale, active fixe necorporale, 

obiecte de inventar 

 

 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. 51 din 4.02.2021 

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

 

 

 

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

4.02.2021, 

În baza tematicii Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Traian pentru anul 2021, 

 În conformitate cu prevederile art. 94 alin.2, din Legea Educației Naționale nr.1 din 2011, cu modificările 

și completările ulterioare, 

 În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007, cu modificările şi completările ulterioare,conf.art.13 

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. l, n, o, p.  

 

HOTĂREȘTE: 

Art. 1. Se aprobă cuantum masă competiții sportive pentru anul financiar 2021, după cum urmează: 

Competiții sportive, nivel comunal, orășenesc, municipal - 45 lei/zi/persoană 

Competiții sportive, nivel județean - 50 lei/zi/persoană 

Competiții sportive, nivel zonal sau interjudețean - 60 lei/zi/persoană 

Competiții sportive, nivel național - 70 lei/zi/persoană 

 

Art. 2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund directorul/contabilul instituției. 

. 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 11  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   
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HOTĂRÂREA nr. 52 din 4.02.2021 

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

 

 

 

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

4.02.2021 

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. Revenire la Hotărârea nr. 44/14.01.2021, ca urmare a modificării calendarului mobilității 

personalului didactic, anul școlar 2021-2022. 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 11  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   
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HOTĂRÂREA nr. 53 din 4.02.2021 

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

 

 

 

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

4.02.2021 

 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”. 

Revenire la Hotărârea nr. 45/14.01.2021, ca urmare a modificării calendarului mobilității 

HOTĂREȘTE: 

 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 – 3 ani 

- 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, 
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- 18 ore educație fizică, secția maghiară – 4 ani 

- 18 ore educație fizică, secția română – 1 an 

- 8 ore educație fizică, secția română – 1 an, din care 2 ore Șc. Prim. Decebal Bobohalma și 6 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 11  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   
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HOTĂRÂREA nr. 54 din 4.02.2021 

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

 

 

 

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

4.02.2021 

 În conformitate cu adresa DSP Mureș și a CNSU, nr.5/03.02.2021 

În conformitate cu ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi al Ministerului Sănătăţii 

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

SE APROBĂ: 

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

elevilor la cursuri, pentru clasele V-VII, conform adresei DSP Mureș și a CNSU, nr.5/03.02.2021, începând cu 

data de 8.02.2021, până în 12.02.2021. 

Pentru clasele menționate mai sus, cursurile se vor desfăşura în această perioadă doar în online, pe 

platforma GSuite a şcolii. 

Pentru clasele Pregătitoare-IV şi clasele a VIII-a cursurile se vor desfăşura în perioada 8-12.02.2021 în 

format fizic, cu prezenţa efectivă a tuturor elevilor la şcoală. 

Pentru clasele simultane 0-IV și grupa mixtă de grădiniță de la Școala Primară Decebal Bobohalma, 

structură a Școlii Gimnaziale Traian Târnăveni, se aplică scenariul galben de funcționare pentru perioada 8-

12.02.2021, adică elevii și preșcolarii vor fi prezenți fizic la cursuri. 
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HOTĂRÂREA nr. 55 din 4.02.2021 

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

4.02.2021 

 

HOTĂREŞTE: 

 

 

Art. 1.  În baza cererilor depuse, se aprobă transferul elevilor (veniți/ plecați) pentru anul școlar 2020/ 

2021: 

Elevi plecați:  Țompi Zoltan, clasa preg. A plecați la Blaj 

  Muntean Beatrice, clasa a VII-a A – plecată la Șc. Gimn. Adămuș 

  Popa Olivia Clara, clasa a IV-a C – plecată la Șc. Gimn. Avram Iancu T-veni 

Elevi veniți: Petcu Daniel-cl.preg.A – transferat de la Șc. Gimn. Zaharia Boiu, Sighișoara 

  Vunca Dorina – clasa a VI-a B transferată de la Șc. Gimn. Bahnea 

 

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   
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HOTĂRÂREA nr. 56 din 12.02.2021 

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

 

 

 

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Traian” Târnăveni, întrunit în ședință în data de 12.02.2021 

 În conformitate cu adresa DSP Mureș și a CNSU, înregistrată la I.S.J. Mureș cu nr.1011/12.02.2021 

În conformitate cu ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi al Ministerului Sănătăţii 

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

 

SE APROBĂ: 

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

elevilor la cursuri, pentru clasele V-VII,  pentru perioada 15-19.02.2021. 

Pentru clasele menționate mai sus, cursurile se vor desfăşura în această perioadă doar în online, pe 

platforma GSuite a şcolii. 

Pentru clasele Pregătitoare-IV şi clasele a VIII-a cursurile se vor desfăşura în perioada 15-19.02.2021 în 

format fizic, cu prezenţa efectivă a tuturor elevilor la şcoală. 

Pentru clasele simultane 0-IV și grupa mixtă de grădiniță de la Școala Primară Decebal Bobohalma, 

structură a Școlii Gimnaziale Traian Târnăveni, se aplică scenariul galben de funcționare pentru perioada 

15-19.02.2021, toți elevii și preșcolarii vor fi prezenți fizic la cursuri. 

 

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 11  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   
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HOTĂRÂREA nr. 57 din 19.02.2021 

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

 

 

 

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

19.02.2021 

 În conformitate cu adresa DSP Mureș cu nr.397/19.02.2021 și a CNSU 

În conformitate cu ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi al Ministerului Sănătăţii 

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

 

SE APROBĂ: 

 Scenariul verde de funcționare a școlii, cu participare zilnică a tuturor elevilor la cursuri,  pentru perioada 

22-26.02.2021. 

Pentru clasele simultane 0-IV și grupa mixtă de grădiniță de la Școala Primară Decebal Bobohalma, 

structură a Școlii Gimnaziale Traian Târnăveni, se aplică scenariul verde de funcționare pentru perioada 22-

26.02.2021, toți elevii și preșcolarii vor fi prezenți fizic la cursuri. 

 

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 13  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   
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HOTĂRÂREA nr. 58 din 26.02.2021 

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

 

 

 

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

26.02.2021 

 În conformitate cu adresa DSP Mureș înregistrată la I.Ş.J. Mureş cu nr.1489/26.02.2021 și a CNSU 

În conformitate cu ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi al Ministerului Sănătăţii 

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

 

SE APROBĂ: 

 Scenariul verde de funcționare a școlii, cu participare zilnică a tuturor elevilor la cursuri, începând cu 

data de 01.03.2021. 

Pentru clasele simultane 0-IV și grupa mixtă de grădiniță de la Școala Primară Decebal Bobohalma, 

structură a Școlii Gimnaziale Traian Târnăveni, se aplică scenariul verde de funcționare începând cu data 

de 01.03.2021, toți elevii și preșcolarii vor fi prezenți fizic la cursuri. 

 

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 13  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   

 

 

 


