
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 59 din 05.03.2021 

 

 

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

05.03.2021 

 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 4925/2005, conform OMECTS 5576/2011, publicat în MO 

nr.768/1.11.2011 şi OMECTS 3470/2012 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 

din învăţământul preuniversitar de stat,  

  

SE APROBĂ: 

  

Se aprobă bursele pentru elevi, pentru semestrul II, anul școlar 2020-2021, după cum urmează: 

- 286 burse, împărțite astfel: 

- 221 burse de merit 

- 10 burse de studiu 

- Burse de ajutor social, din care: 

- Lit.a – 12 burse boală/orfan 

- Lit b. – 0 burse mediul rural 

- Lit c. – 43 burse de venit mic 

 

  

Președinte Consiliu de administrație,                                       Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 60 din 05.03.2021 

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

 

 

 

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

05.03.2021 

 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 februarie 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   
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HOTĂRÂREA nr. 61 din 05.03.2021 

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 

5.03.2021 

 

HOTĂREŞTE: 

 

 

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

2021: 

Elevi plecați:  Losch Flavia, clasa V A – Lice.Teoretic Ioan Petruș, Otopeni 

  Bârcea Ștefania, clasa preg.C – plecată la Șc. Gimn. Adămuș 

   

Elevi veniți: Bartolomeu Robert-cl.preg.D – transferat de la Lic. Ady Endre, București 

  Grigoraș Matei – cl.preg.C, transferată de la Țipuleni, Iași 

  Varga Gabriel, Pasteu Nicolae – cl. II A, de la Șc. Gimn. Daneș 

 

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. 62 din 05.03.2021 

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

 

 

 

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

05.03.2021 

 În conformitate cu adresa DSP Mureș cu nr.1666/05.03.2021 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, începând cu data de 8.03.2021. 

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 începând cu 8.03.2021 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 începând cu 8.03.2021, 

adică elevii și preșcolarii vor fi prezenți fizic la cursuri. 

 

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana         Simon Liliana 

 

 

 

 

 Voturi: 

- Pentru 9  

- Abţineri 1 _ 

- Împotrivă 0  

- Nu participă la vot 0  

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 63 din 19.03.2021 

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

 

 

 

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

19.03.2021 

 În conformitate cu ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi al Ministerului Sănătăţii, art.9 alin.3 şi 

art.12 alin.b 

Consiliul de administrație al unității de învățământ 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Aprobarea continuării cursurilor în online pentru clasa a III-a D, ca urmare a contactului direct al cadrului 

didactic al clasei cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, pentru perioada 19.03. – 1.04.2021. 

 

 

 

 

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana         Simon Liliana 

 

 

 

 

 Voturi: 

- Pentru 12  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   

 

 

 

 


