
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI    
    
   

 

   

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 18 din 05.11.2021 

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

 

 

 

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

05.11.2021 

 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 5576/2011, și a Ordonanței MEN 3480din 

26.03.2018, a OMECTS 3470/2012 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat,  

 

 Începând cu data de 05.11.2021, se aprobă: 

 

ART.1. Bursele pentru elevi pentru semestrul I, an şcolar 2021-2022: 

- 232 burse (din care: 3 burse venit mic, lit c. la Șc. Primară Bobohalma), împărțite astfel: 

o 166 burse de merit 

o 6 burse de studiu 

o Burse de ajutor social, din care:  

 lit a) 7 burse de boală/orfan 

 lit c) 53 burse de venit mic 

 

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

 

   

 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. 19 din 05.11.2021 

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

 

 

 

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

05.11.2021 

 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. În baza cererilor personalului didactic se aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei 

cadrelor didactice pentru anul şcolar 2021-2022. 

 Lista cadrelor didactice care au depus cerere pentru decontarea navetei, pentru anul şcolar 2021-2022: 

Bacsko Veronica (Luduş), Ciucheş Cecilia (Blaj), Csiki Gyongyi (Corneşti), Demeter Hajnalka, Dendrino 

Laurenţiu (Adămuş), Feier Camelia, Hidi Balint (Seuca Sat), Noanea Cristina (Corneşti), Oltean Adina 

(Ungheni), Stîngaciu Liliana (Cucerdea), Szentgyorgyi Diana. 

Art. 2. Secretarul unității de învățământ este însărcinat să comunice această hotărâre salariaților școlii 

și să transmită contabilului centralizatorul pentru efectuarea plăților. 

  

 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. 20 din 05.11.2021 

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

 

 

 

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

05.11.2021 

 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. În baza cererilor personalului didactic se aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei 

cadrelor didactice pentru luna septembrie 2021. 

 Lista cadrelor didactice care au depus cerere pentru decontarea navetei: Bacsko Veronica (Luduş), 

Ciucheş Cecilia (Blaj), Csiki Gyongyi (Corneşti), Demeter Hajnalka, Dendrino Laurenţiu (Adămuş), Feier 

Camelia, Hidi Balint (Seuca Sat), Noanea Cristina (Corneşti), Oltean Adina (Ungheni), Stîngaciu Liliana 

(Cucerdea). 

Art. 2. Secretarul unității de învățământ este însărcinat să comunice această hotărâre salariaților școlii 

și să transmită contabilului centralizatorul pentru efectuarea plăților. 

  

 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. 21 din 05.11.2021 

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

 

 

 

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

05.11.2021 

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 05.11.2021 se aprobă Cont execuţie la data de 30 septembrie 2021: 

A. Bugetul local: Bunuri și servicii prev 496.000 lei, plăți 228.097 lei 

Ajutoare soc, drepturi elevi cu CES – 36.000 lei, plăți – 11.242 lei 

Burse 223.000 lei, plăți – 162.835 lei 

B. Bugetul de stat 

Cheltuieli de personal, salarii, contr.sociale, drepturi sentințe, examene naț,– prev 4.585.667 

lei, plăți 3.673.406 lei 

Bunuri și servicii – cheltuieli materiale – 0 

Ajutor social, depl ex. naționale – prev 200 lei, plăți – 200 lei 

Sume aferente pers.cu handicap, neîncadrate – prev 32.419 lei, plăți 32.419 lei 

Desp.civile , dob.aferente sent.judecătorești – 1.479 lei, oplăți 1.479 lei 

 

 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. 22 din 05.11.2021 

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

 

 

 

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

05.11.2021 

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

completările ulterioare 

   

HOTĂREȘTE: 

Art. 1. Aprobarea concediilor de odihnă ale personalului didactic, pentru anul școlar 2021-2022, 

conform ordinului MEC 4050 din 29.06.2021, art. 2, art5-6, alin.2, conform planificărilor individuale realizate 

de fiecare cadru didactic. 

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

 

  

 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. 23 din 05.11.2021 

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

 

 

 

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

05.11.2021 

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

completările ulterioare 

   

HOTĂREȘTE: 

Art. 1. Aprobarea susținerii lucrărilor scrise, conform adresei M.E. nr. 34799/05.11.2021, privind 

disciplinele la care se susțin lucrări scrise de evaluare semestrială, în anul școlar 2021-2022.  

Se aprobă calendarul desfășurării tezelor începând cu data de 6.12.2021, pentru clasele V-VIII, la 

disciplinele Limba și literatura română, Matematică, respectiv Limba și literatura maghiară pt. clasele cu 

predare în limba minorităților naționale,  

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

 

 

 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. 24 din 05.11.2021 

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

 

 

 

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

05.11.2021 

În conformitate cu ordinul comun pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 5338/2015, din 

01.10.2021, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de 

învățământ în condiții de siguranță epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virului SARS-

Cov-2, art. 3, alin.1, 2 și 3, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Începând cu data de 8.11.2021, reluarea cursurilor cu prezență fizică pentru Școala Gimnazială Traian 

Târnăveni și pentru structura Șc. Primară Decebal Bobohalma, deoarece procentul personalului vaccinat 

este peste minimul prevăzut de 60%, respectiv 63,16%. 

 

  

 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. 25 din 10.11.2021 

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

 

 

 

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

10.11.2021 

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 IV-a D, pentru o perioadă de 14 zile, ca urmare a apariției unui caz 

confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, în intervalul 9.11 – 22.11.2021, 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 11  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă _ 

- Nu participă la vot   

 

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI    
    
   

 

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 26 din 17.11.2021 

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

 

 

 

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

17.11.2021 

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

confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, în intervalul 16.11 – 29.11.2021, 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”  

                TÂRNĂVENI    
    
   

 

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 27 din 19.11.2021 

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

 

 

 

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

19.11.2021 

 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 VII-a Sp, pentru o perioadă de 14 zile, ca urmare a apariției unui caz 

confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, în intervalul 19.11 – 02.12.2021, 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”  

                TÂRNĂVENI    
    
   

 

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 28 din 25.11.2021 

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

 

 

 

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

25.11.2021 

 În conformitate cu O.M. nr.5967/6.11.2020 art.6,7 alin. 1, ,  

Consiliul de administrație al unității de învățământ 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Validare punctaj dosar de echivalare credite profesionale transferabile al d-nei prof. înv.primar Pataki 

Claudia 

  

 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. 29 din 25.11.2021 

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

 

 

 

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

25.11.2021 

 În conformitate cu H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

consiliul de administrație al unității de învățământ 

HOTĂRĂȘTE: 

 Constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de mecanic de întreţinere, care va avea 

următoarea componenţă: 

Preşedinte - prof. Bichiş Ioana – Director 

Secretarul comisiei – Chibulcutean Angela 

Membri: Turcu Daniel – muncitor de întreţinere 

 Stroia Merinuţa – adm.patrimoniu 

 Solomon Luciana – profesor 

Constituirea comisiei de contestaţii pentru concursul pentru ocuparea postului de mecanic de 

întreţinere, care va avea următoarea componenţă: 

Preşedinte - prof. Gagyi Zoltan – Director adjunct 

Secretarul comisiei – Chibulcutean Angela 

Membri: Solomon Luciana – profesor 

    Porime Emilia – adm.patrimoniu la Lic.Teor.Andrei Bârseanu 

  

 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. 30 din 25.11.2021 

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

 

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

25.11.2021 

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 

25.11.2021 

HOTĂREŞTE: 

 

Art. 1.  În baza cererilor depuse, se aprobă transferul elevilor (veniți/ plecați) pentru anul școlar 2021/ 

2022, începând cu 01.09.2021: 

Elevi plecați:  Stupariu Adelina, clasa preg – Șc.Gimn. Avram Iancu T-veni 

  Turcu Miriam, clasa a V-a B –  Șc.Gimn. Avram Iancu T-veni 

  Roman Gabriela, clasa a IV- B – Șc. Prim. Deleni 

  Deac Alexandru, clasa a VII-a Sp - Șc.Gimn. Avram Iancu T-veni 

  Vinca Denisa, clasa a VII-a B - Șc. Specială nr.2 Boziaş, T-veni 

  Muntean David, clasa a III-a A , Ghiurca Sara, I B – Belgia 

  Moldovan Daria, GPN Bobohalma – G.P.P.4 T-veni 

  Vasiu Alex, clasa a VII-a Sp – Germania 

  Blasech Alexandru, CLP B – Şc. Gimn. Avram Iancu T-veni 

  Muntean Carla, clasa I A – Şc. Gimn. Petreşti 

  Lăcătuş Dumitru, clasa I C – Spania 

  Boscor Ioana, clasa a VI –a A – Italia 

  Puiber Marius, clasa a VII-a B – Şc. Gimn. Adămuş 

Elevi veniți: Szekely Maria, clasa a VII-a A - Germania 

  Bodi Andreea , clasa a VII-a A - Șc. Gimn. A. Iancu, T-veni 

  Câmpean Georgiana, clasa a VIII-a Sp– Șc. Gimn. A. Iancu, T-veni 

  Varga Iulian, clasa I – Șc. Gimn. A. Iancu, T-veni 

  Bostan Ştefan, clasa a VIII-a A – Șc. Gimn. Șeulia 

  Huţuşoru Maria, clasa a V-a A - Șc. Gimn. Adămuş 

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. 31 din 25.11.2021 

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

 

 

 

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

25.11.2021 

 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. În baza cererilor personalului didactic se aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei 

cadrelor didactice pentru luna octombrie 2021. 

 Lista cadrelor didactice care au depus cerere pentru decontarea navetei: Bacsko Veronica (Luduş), 

Ciucheş Cecilia (Blaj), Csiki Gyongyi (Corneşti), Demeter Hajnalka, Dendrino Laurenţiu (Adămuş), Feier 

Camelia, Hidi Balint (Seuca Sat), Noanea Cristina (Corneşti), Oltean Adina (Ungheni), Stîngaciu Liliana 

(Cucerdea), Szentgyorgyi Diana (Adămuş) 

Art. 2. Secretarul unității de învățământ este însărcinat să comunice această hotărâre salariaților școlii 

și să transmită contabilului centralizatorul pentru efectuarea plăților. 

  

 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. 32 din 25.11.2021 

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

 

 

 

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

25.11.2021 

 În conformitate cu Ordinul comun al Min. Educaţiei nr. 5608/19.11.2021 şi Min. Sănătaţii 

2506/19,11,2021, care modifică OMES 5338/2015/2021, privind aprobarea măsurilor de organizare a 

activităţii în cadrul unităţii de învăţământ, în condiţii de siguranţă epidemiologică, pentru prevenirea 

îmbolnăvirii cu Sars CoV-2, art. 6^1 

  

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Testarea elevilor să se facă de către părinţi sau reprezentanţii legali ai elevilor, ca urmare a 

consultării cadrelor didactice şi cadrului medical al şcolii, conform art.4 din Ordinul Min. Educaţiei nr. 

5608/19.11.2021 şi Min. Sănătaţii 2506/19,11,2021, conform căruia “consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ decide dacă testarea cu teste rapide antigen non-invazive se efectuează în unitatea de învăţământ 

sau la domiciliu, sub supravegherea părintelui sau reprezentantului legal.“ 

 Art. 2. Secretarul unității de învățământ este însărcinat să comunice această hotărâre salariaților școlii 

și să transmită contabilului centralizatorul pentru efectuarea plăților. 

  

 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. 33 din 25.11.2021 

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

 

 

 

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

25.11.2021 

 În conformitate cu HG 1237/2021 

  

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Ziua de 29.11.2021 – zi liberă, cu recuperare, conform graficului de recuperare pentru 

personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 

 Art. 2. Secretarul unității de învățământ este însărcinat să comunice această hotărâre salariaților școlii 

și să transmită contabilului centralizatorul pentru efectuarea plăților. 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 11  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă _ 

- Nu participă la vot   

 

 


