
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  
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HOTĂRÂREA nr. 72 din 07.05.2021 

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

 

 

 

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

07.05.2021 

 În conformitate cu adresa I.S.J. Mureș cu nr. 3355/07.05.2021  

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 verde de funcționare a școlii, cu prezența fizică a tuturor elevilor din clasele pregătitoare-VIII, 

începând cu data de 10.05.2021. 

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, cu prezența fizică a 

tuturor elevilor, începând cu data de 10.05.2021. 

 

 

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana         Simon Liliana 

 

 

 

 

 Voturi: 

- Pentru 12  

- Abţineri 0 _ 

- Împotrivă 0  

- Nu participă la vot 0  

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI     
      

 

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 73 din 31.05.2021 

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

 

 

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

31.05.2021 

 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 unităţilor de învăţământ preuniversitar, ale OMECTS nr. 4925/2005 privind regulamentul de org 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, având în 

vedere şedinţa Cons. de adm întrunit în data de 22.01.2020 

În temeiul Hot. Guv. nr.185/2013 privind organizarea şi funcţionarea MEN cu modificările şi 

completările ulterioare, în conformitate cu ordinul MEN privind metodologia cadru  de organizare şi 

funcţionare a CA din unităţile de învăţământ preuniversitar, cap IV art 15, alin 1, lit. n,o,q 

 

SE APROBĂ: 

 Art. 1. Începând cu data de 31.05.2021 se aprobă Cont execuţie la data de 31 decembrie 2020: 

A. Bugetul local: prev 496.000 lei, plăți 75.346 lei 

Ajutoare soc, drepturi elevi cu CES – 36.000 lei, plăți – 0 

Burse 223.000 lei, plăți – 0 

B. Bugetul de stat 

Cheltuieli de personal, salarii, contr.sociale, drepturi sentințe, examene naț, vouchere de vac – 

prev 4.564.596 lei, plăți 1.223.437 lei 

Bunuri și servicii – cheltuieli materiale – 0 

Ajutor social, ab.transp.elevi -0 

Sume aferente pers.cu handicap, neîncadrate – prev 27.866 lei, plăți 10.779 lei 

Desp.civile - 0 

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana         Simon Liliana 

 

 

 Voturi: 

- Pentru 10  

- Abţineri 0 _ 

- Împotrivă 0  

- Nu participă la vot 0  

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI     
      

 

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 74 din 31.05.2021 

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

 

 

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

31.05.2021 

În aplicarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

Hot. G. 353/2021 pt.modificare, HG 72/2013 privind apr.normelor met.pt.determinarea costului standard pe 

elev și stab.finanțării de bază a unit.de înv.preuniv. de stat, care se asigură din bugetul de stat din sume defalcate 

din tva HCL nr.46/26.04.2021, proiectul de buget întocmit de unit.școlară pt.anul financiar 2021, s-au repartizat 

și aprobat creditele bugetare de la bugetul local, după cum urmează: 

 

SE APROBĂ: 

 Art. 1. Începând cu data de 31.05.2021 se aprobă detalieri cheltuieli din bugetul local: 

A. Bugetul local: Finanțarea de bază – chelt. cu bunuri și servicii – 383 mii lei 

Finanțarea de bază – chelt. cu asit. Socială – drepturi elevi CES 36 mii lei 

Finanțarea complementară – 336 mii lei, din care bunuri și servicii -113 mii și bunuri sociale- 

223 mii 

Propunerile de detaliere a cheltuielilor ce urmează a fi efectuate din bugetul local bunuri și 

serivicii 

Finanțarea de bază + finanțarea complementară – 496 mii lei, din care: 

- art. 200101 – rechizite, imprimate – 2,1, art.200102 – mat.de curățenie – 19, art. 200103 – încălzit, 

iluminat -173,2, art. 200104 – apă, canal, salubritate – 32,1, art.200107 – transport – 25, art 200108 – 

telefon, internet – 5,3, art 200109 – mat.cu caract.funcț – 30,3 , art.200130 – alte bunuri și serv. – 177, 

art 2002 – rep.curente, art.200530 – ob.de inventar , uniforme și echipament personal pază, art 2006 – 

deplasări – 4, art 2013 – preg.prof. – 22, art 203030 – alte chelt. (masă, comp. sp) 

 

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana         Simon Liliana 

 

 

 Voturi: 

- Pentru 10  

- Abţineri 0 _ 

- Împotrivă 0  

- Nu participă la vot 0  

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI     
      

 

   

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 75 din 31.05.2021 

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

 

 

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

31.05.2021 

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: 

  

Modificare burse între categorii pe sem. II, an școlar 2020 - 2021, după cum urmează: 

- burse de merit + 1 

- Lit c. burse venit mic – 1 

 

 

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana         Simon Liliana 

 

 

 Voturi: 

- Pentru 10  

- Abţineri 0 _ 

- Împotrivă 0  

- Nu participă la vot 0  

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI     
      

 

   

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 76 din 31.05.2021 

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

 

 

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

31.05.2021 

În aplicarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

Hot. G. 353/2021 pt.modificare, HG 72/2013 privind apr.normelor met.pt.determinarea costului standard pe 

elev și stab.finanțării de bază a unit.de înv.preuniv. de stat, care se asigură din bugetul de stat din sume defalcate 

din tva HCL nr.46/26.04.2021, proiectul de buget întocmit de unit.școlară pt.anul financiar 2021, s-au repartizat 

și aprobat creditele bugetare de la bugetul local, după cum urmează: 

 

SE APROBĂ: 

Completarea proiectului de buget pentru anul 2021, în vederea achiziționării unor materiale necesare 

pentru confecționarea suportului apărătoare gard, pentru terenul de fotbal dalat și a gardului de plasă. 

 

Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana         Simon Liliana 

 

 

 Voturi: 

- Pentru 10  

- Abţineri 0 _ 

- Împotrivă 0  

- Nu participă la vot 0  

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI     
      

 

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 77 din 31.05.2021 

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,  

În conformitate cu OMEC  4247 din 13.05.2020, privind modificarea structurii și conținutului fișei 

cadru de autoevaluare a personalului didactic 

 

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

de 31.05.2021 

 

HOTĂREŞTE: 

 

 

Art. 1.  Se aprobă Fișa de evaluare a personalului didactic și didactic auxiliar, pentru anul școlar 2020-

2021, conform Ordinului METCS nr. 6143/2011, modificat prin ordinul ME nr. 3189/12.02.2021, privind 

modificarea și completarea metodologiei de evaluare anuală a activității pers.didactic și didactic auxiliar și a 

indicatorilor de performanță, după consultarea tuturor factorilor implicați, conform art.2, alin.5, din 

metodologie. Se aprobă comisia de evaluare propusă în consiliul profesoral, în ședința din 7.05.2021, din: 

-președinte Rezan Adela, membri: Molnar Margareta, Pataki Claudia, Chibulcutean Angela și Surdu 

Cristina 

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. 

 

  Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

Voturi: 

- Pentru 12  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI     
      

 

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 78 din 31.05.2021 

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 31.05.2021 

 

HOTĂREŞTE: 

 

  Se aprobă modalitatea de evaluare a personalului didactic care se află într-o etapă de mobilitate la 

nivelul unității (15 cadre didactice care predau la clasele 0-IV, cu predare în limba română), ca urmare a 

nerealizării unei clase pregătitoare din cele trei propuse la clasele cu predare în limba română, în cadrul 

consiliului profesoral din data de 7.12.2020, respectiv evaluare obiectivă conform anexei 2 din metodologie 

mișcării personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, pentru anul școlar 2021-2022, nr. 

5991 din 23.11.2020 și a criteriilor existente în metodologie, conform art.25, pct.3, alin a-q. Se aprobă 

evaluarea obiectivă conform criteriilor din anexa 2. 

 Se aprobă comisa de evaluare: Bichiș Ioana – președinte Gagyi Zoltan – membru, Madarasz Alexandru 

– membru, Moldovan Camelia și Solomon Luciana – repr. ai sindicatelor. 

 

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

Voturi: 

- Pentru 8  

- Abţineri  1 

- Împotrivă 1 

- Nu participă la vot   

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI     
      

 

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 79 din 31.05.2021 

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

 

 

 

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

31.05.2021 

 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 lunile aprilie - mai 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 10  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI     
      

 

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 80 din 31.05.2021 

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 

31.05.2021 

 

HOTĂREŞTE: 

 

 

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

2021: 

Elevi plecați:  Muntean Dan Elis, clasa preg A – Șc. Gimn. Adămuș 

  Popa Vasilica, clasa a VII-a A –  Șc. Gimn. Ogra 

  Feșteu Adtrian – III B – Lic.Tehnologic Cisnădie 

  Slușariec Sașa – III B – Țările de jos 

  Baciu Denis – IV B – Șc.Gimn. Avram Iancu 

  Grigoraș Matei, clasa preg. C – Șc.Gimn. Iași 

  Toma Ștefana, clasa a IV-a B - Șc.Gimn. Avram Iancu 

     

Elevi veniți: Zălar Elisei – clasa a VII-a Sp 

 

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

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

Voturi: 

- Pentru 10  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   

 


