
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI     
      

 

   

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 1 din 09.09.2021 

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

 

 

 

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

09.09.2021 

În aplicarea prevederilor Legii educației naționale nr.1 din 2011, cu modificările și completările 

ulterioare, art.105, alin 2, lit.f ale OMEN 4619 din 22.09.2014, privind Metodologia cadru de organizare și 

funcționare a CA din unitățile de învățământ, a OMECTS nr. 4925 din 2005 privind Regulamentul de organizare 

și funcționare a unitaților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare  

În conformitate cu anexa la Ordinul MEN nr.4895 din 10.11.2014, din Metodologia cadru privind 

mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2021-2022, 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Aprobare Organigrama școlii pentru anul școlar 2021-2022 

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   

 

 

 

 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

- ex. 1/1 

 

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI     
      

 

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 2 din 09.09.2021 

 

 

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

09.09.2021 

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

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. ii, qq.  

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

„Traian” – Târnăveni 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Începând cu data de 09.09.2021, se aprobă orarul școlii pe anul școlar 2021-2022, între orele 8 

– 15.45, conform procedurii stabilite și aprobate și programul de funcționare a școlii, în intervalul orar 7 – 18. 

 Cursurile vor începe la ora 8 pentru toți elevii, cu ore de 45 de minute și 15 min pauză (10 + 5 schimb 

pentru cadre între clase), diferențiată în funcție de clădirile și etajele școlii, conform anexei 1 atașată în PV. 

 

 

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. 3 din 09.09.2021 

 

 

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

09.09.2021 

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

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. ii, qq.  

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

„Traian” – Târnăveni 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Începând cu data de 09.09.2021 se aprobă repartiția de ore pentru anul școlar 2021/ 2022, 

prezentată în cadrul Consiliului profesoral din 7.09.2021. 

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

 

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. 4 din 09.09.2021 

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

 

 

 

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

9.09.2021 

 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 august 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   

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

- ex. 1/1 

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI     
      

 

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 5 din 09.09.2021 

 

 

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

09.09.2021 

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

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. ii, qq.  

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

„Traian” – Târnăveni 

 În conformitate cu Procedura de constituire a claselor pregătitoare, întocmită de I.S.J. Mureș, având cod 

P.O.-Î.P.-116 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Validarea formațiunilor de studiu pentru clasele pregătitoare, pentru anul școlar 2021-2022, 

realizate conform metodologiei de înscriere în învățământul primar, aprobată prin OMEC 3473/10.03.2021 a 

procedurii operaționale întocmite de I.S.J. Mureș privind constituirea formațiunilor de elevi în clasa 

pregătitoare. 

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

 

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. 6 din 09.09.2021 

 

 

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

09.09.2021 

 În conformitate cu Legea nr. 1/ 2011, art. 96 – Legea Educației Naționale, 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 temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 

Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. În baza fișelor cadru de autoevaluare/ evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru 

cadrele didactice din învățământul preuniversitar se aprobă punctajele pentru toate cadrele didactice și 

personalul didactic auxiliar, pentru anul școlar 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   
 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

- ex. 1/1 

-  

 

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI     
      

 

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 7 din 09.09.2021 

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

 

 

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

09.09.2021 

 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. Se aprobă Regulament de ordine interioară şi Regulamentul de organizare şi funcţionare, 

cu modificările survenite ca urmare a apariției oridinului comun al M.E. nr. 5196/03.09.2021 și MS nr. 

1756/03.09.2021. 

S-a aprobat constituirea Comisiei pentru elaborarea R.O.F./R.O.I.: 

- Bichiş Ioana – preşedinte 

- Gagyi Zoltan 

- Nemeş Anişoara-reprez.părinţi 

- Lupean Daniela 

- Sămărtinean Cristina 

- Epure Erika 

- Simon Liliana 

- Moldovan Camelia şi Solomon Luciana – reprez.ai sindicatului 

 

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

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. 8 din 09.09.2021 

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

 

 

 

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

09.09.2021 

 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. Se aprobă comisiile de lucru din şcoală, pentru anul școlar 2021-2022, atât cele cu caracter 

permanent cât şi cele cu caracter temporar, propuse de membrii consiliului profesoral, din data de 7.09.2021. 

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

 

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. 9 din 09.09.2021 

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

 

 

 

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

09.09.2021 

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

 OMEN 4619/ 2014, art. 15, litera w 

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

„Traian” – Târnăveni 

 

HOTĂREȘTE: 

Art. 1. Aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al şcolii. 

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   
 

 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

- ex. 1/1 

-  

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI     
      

 

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 10 din 9.09.2021 

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

 

 

 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale TRAIAN Târnăveni, întrunit în şedinţa din data de 

9.09.2021, 

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

hotărârii Guvernului nr.185/2013 privind organizarea şi funcţionarea MEN cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În conformitate cu LEN nr.1/2011 și a Metodologiei mișcării personalului didactic, nr. 

5991/23.11.2020,  

Începând cu data de 09.09.2021 se aprobă: 

  

ART.1. Concediu fără plată în perioada 15.09 – 15.11.2021, acordat dlui Stanciu Decebal, având 

calitatea de personal nedidactic la Șc. Gimn. Traian, pentru rezolvarea unor probleme personale. 

 

 

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 11  

- Abţineri   

- Împotrivă  

- Nu participă la vot   
 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

- ex. 1/1 

 

 

 

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI     
      

 

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 11 din 09.09.2021 

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

 

 

 

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

09.09.2021 

 În conformitate cu adresa I.S.J. Mureș cu nr. 6741/10.09.2021  

În conformitate cu art.3 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 stabilește scenariul de funcționare al acesteia. 

 

SE APROBĂ: 

 

 Scenariul 1 de funcționare a școlii, cu participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor antepreşcolarilor, 

preşcolarilor şi elevilor în unitatea de învăţământ cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie. 

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 1 de funcționare a școlii, cu participarea 

zilnică cu prezență fizică a tuturor antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unitatea de învăţământ cu 

respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie. 

  

 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. 12 din 24.09.2021 

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

 

 

 

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

24.09.2021 

 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 VI-a A, pentru o perioadă de 14 zile, ca urmare a apariției unui caz 

confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, în intervalul 24.09 – 07.10.2021, 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 9  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă _ 

- Nu participă la vot   

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI     
      

 

   

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 13 din 24.09.2021 

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

 

 

 

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

24.09.2021 

În aplicarea prevederilor Legii Educației Naționale nr.1 din 5.01.2011, cu modificările și completările 

ulterioare, a OMEC nr.5574 din 17.09.2020, a Metodologiei mișcării personalului didactic nr. 5991 din 

11.11.2020, a Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar 

de stat, nr. 4959 din 2013, cu modificările și completările ulterioare 

 consiliul de administrație al unității de învățământ 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Aprobarea comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului în vederea ocupării posturilor 

vacante/rezervate, pe parcursul anului școlar 2021/2022, cu următoarea componență: 

- Președinte prof. Bichiș Ioana 

- Membrii: prof. Gagyi Zoltan, prof. Madarasz-Hălmaciu Alexandru, prof. pensionar Gagyi Bela, prof. 

Beres Ilona, prof. Biro Emese și prof. Oltean Adina 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

Voturi: 

- Pentru 9  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă _ 

- Nu participă la vot   
 

 


