
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  
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HOTĂRÂREA nr. 14 din 20.10.2021 

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

 

 

 

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

20.10.2021 

 În conformitate cu art.3 și art.6 alin. 1-6, din ordinul comun al Ministerului Educaţiei nr. 

5196/03.09.2021 şi al Ministerului Sănătăţii, nr. 1756/03.09.2021,  

consiliul de administrație al unității de învățământ 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Suspendarea cursurilor clasei a VIII-a B, pentru o perioadă de 14 zile, ca urmare a apariției unui caz 

confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, în intervalul 19.10 – 01.11.2021, cu respectarea art.6 alin. 

1-6 din Ordinul comun al Ministerului Educaţiei nr. 5196/03.09.2021 şi al Ministerului Sănătăţii, nr. 

1756/03.09.2021.  

Cursurile pentru clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începând cu a opta zi de la data 

confirmării cazului pozitiv pentru elevii care se testează și rezultatul este negativ, cu excepția contacților direcți 

stabiliți de către D.S.P. Mureș. 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

Voturi: 

- Pentru 13  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă _ 

- Nu participă la vot   

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  
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HOTĂRÂREA nr. 15 din 21.10.2021 

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

 

 

 

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

21.10.2021 

 În conformitate cu art.3 și art.6 alin. 1-6, din ordinul comun al Ministerului Educaţiei nr. 

5196/03.09.2021 şi al Ministerului Sănătăţii, nr. 1756/03.09.2021,  

consiliul de administrație al unității de învățământ 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Suspendarea cursurilor clasei I B, pentru o perioadă de 14 zile, ca urmare a apariției unui caz confirmat 

de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, în intervalul 20.10 – 02.11.2021, cu respectarea art.6 alin. 1-6 din 

Ordinul comun al Ministerului Educaţiei nr. 5196/03.09.2021 şi al Ministerului Sănătăţii, nr. 1756/03.09.2021.  

Cursurile pentru clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începând cu a opta zi de la data 

confirmării cazului pozitiv pentru elevii care se testează și rezultatul este negativ, cu excepția contacților direcți 

stabiliți de către D.S.P. Mureș. 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

Voturi: 

- Pentru 13  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă _ 

- Nu participă la vot   

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  
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HOTĂRÂREA nr. 16 din 22.10.2021 

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

 

 

 

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

22.10.2021 

 În conformitate cu art.3 și art.6 alin. 1-6, din ordinul comun al Ministerului Educaţiei nr. 

5196/03.09.2021 şi al Ministerului Sănătăţii, nr. 1756/03.09.2021,  

consiliul de administrație al unității de învățământ 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Suspendarea cursurilor clasei V A, pentru o perioadă de 14 zile, ca urmare a apariției unui caz confirmat 

de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, în intervalul 21.10 – 03.11.2021, cu respectarea art.6 alin. 1-6 din 

Ordinul comun al Ministerului Educaţiei nr. 5196/03.09.2021 şi al Ministerului Sănătăţii, nr. 1756/03.09.2021.  

Cursurile pentru clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începând cu a opta zi de la data 

confirmării cazului pozitiv pentru elevii care se testează și rezultatul este negativ, cu excepția contacților direcți 

stabiliți de către D.S.P. Mureș. 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

Voturi: 

- Pentru 13  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă _ 

- Nu participă la vot   

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  
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HOTĂRÂREA nr. 17 din 25.10.2021 

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

 

 

 

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

25.10.2021 

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 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. Validarea rezultatului concursului de suplinire pentru orele vacante de fizică secția maghiară, 

pentru anul școlar 2021-2022. Dl profesor Hidi Balint va primi 6 ore de fizică la secția maghiară. Pentru cele 9 

ore de limba engleză nu a fost nici un candidat. Orele au fost repartizate la plata cu ora personalului calificat. 

  

 

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

Voturi: 

- Pentru 13  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă _ 

- Nu participă la vot   

 


