
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI     
      

 

   

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 64 din 01.04.2021 

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

 

 

 

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

01.04.2021 

 În conformitate cu Metodologia mișcării personalului didactic nr. 5991/23.11.2020, art. 52 și 53 

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/2011, art.931, cu modificările și completările ulterioare 

Consiliul de administrație al unității de învățământ 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Acordul privind modificarea contractului individual de muncă pentru d-na prof. Oltean Adina, din 

perioadă determinată în contract individual de muncă pe perioada viabilității postului (3 ani), în condițiile 

art.931, din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a cererii 

d-nei profesor, înregistrată la secretariatul unității cu nr 639/30.03.2021. 

 

 

 

 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. 65 din 01.04.2021 

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

 

 

 

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

01.04.2021 

 În conformitate cu Ordinul MEC nr.3 din 25/2020 privind modificarea structurii anului şcolar 2020-

2021, publicat în M.O., partea I, cu nr. 319/30.03.2021 

În conformitate cu art.5 al Ordinului Ministerului 

Consiliul de administrație al unității de învățământ 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Renunţarea la activităţile specifice programului Şcoala Altfel, stabilit pentru perioada 12-16.04.2021, cu 

acordul membrilor consiliului de administraţie. 

 

 

 

 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. 66 din 01.04.2021 

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

 

 

 

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

01.04.2021 

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

ulterioare 

 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 martie 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 11  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI     
      

 

   

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 67 din 12.04.2021 

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

 

 

 

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

12.04.2021 

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

ulterioare 

 Conform metodologiei mişcării personalului didactic nr. 5991/23.11.2020, cap. VI, art. 54, paragraful 1 

şi 2 

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

„Traian” – Târnăveni 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Se aprobă pretransferul în alt judeţ, pentru d-na prof. Mathe Reka 

 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. 68 din 19.04.2021 

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

 

 

 

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

19.04.2021 

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

ulterioare 

 Conform metodologiei mişcării personalului didactic nr. 5991/23.11.2020, cap. VII, art. 63, paragraful 

1 şi 2 

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

„Traian” – Târnăveni 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Se aprobă acord continuitate peste nota 7, pentru d-na prof. Iernuţan Maria 

 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. 69 din 19.04.2021 

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

 

 

 

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

19.04.2021 

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

ulterioare 

 Conform ordinului ME nr. 3558/2021, care modifică ordinul MEC nr. 3125/2020 

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

„Traian” – Târnăveni 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Se aprobă reprogramare concedii de odihnă pentru personalul didactic, an şcolar 2020-2021 

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

. 

 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 11  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI     
      

 

   

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 70 din 19.04.2021 

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

 

 

 

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

19.04.2021 

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

ulterioare 

 Conform ordinului ME nr. 3558/2021, 

Conform Metodologiei mișcării personalului didactic aprobată prin Ordinul MEN nr. 5485/2017 

În conformitate cu acordul Ministerului Educaţiei, nr. 2287/DGIP din 15.04.2021 

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

„Traian” – Târnăveni 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Se aprobă modificarea contractului individual de muncă al d-nei Mathe Reka, din perioadă 

determinată în perioadă nedeterminată, ca urmare a promovării definitivatului în sesiunea august 2018 (revenire 

la contractul individual de muncă încheiat în cadrul unităţii, cu nr.4 din 01.09.2018).  

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. 71 din 29.04.2021 

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

 

 

 

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

29.04.2021 

 În conformitate cu adresa DSP Mureș cu nr. 3223/29.04.2021 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 galben de funcționare a școlii, cu suspendarea cursurilor şcolare cu participare zilnică a 

elevilor la cursuri, pentru clasele V-VII, pentru perioada 5 - 7.05.2021. 

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

platforma GSuite a şcolii. 

Pentru clasele Pregătitoare-IV cursurile se vor desfăşura începând cu 5.05.2021 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 5 - 

7.05.2021, adică elevii și preșcolarii vor fi prezenți fizic la cursuri. 

 

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana         Simon Liliana 

 

 

 

 

 Voturi: 

- Pentru 12  

- Abţineri 0 _ 

- Împotrivă 0  

- Nu participă la vot 0  

 


