COLEGIUL NAŢIONAL „Samuel von Brukenthal”
Piaţa Huet nr.5
COLEGIUL NAŢIONAL „Samuel von Brukenthal”
RO-550182 Sibiu
Piaţa Huet nr.5
Tel. Fax +40/269/211322
RO-550182
Sibiu
e-mail: office@brukenthal.ro
Tel. Fax +40/269/211322
e-mail: office@brukenthal.ro

HOTĂRÂRE
NR. 3/ 22.11.2017

Consiliul de administrație al Colegiului Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu,
reunit în şedinţa din data de 22.11.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011
cu modificările și completările ulterioare şi a OMEN nr. 4619/2014, modificat prin OMECS
nr. 4621/2015 precum şi în temeiul prevederilor R.O.F.U.I.P., aprobat prin OMENCS
5079/2016,
HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se stabilesc perioadele pentru concediile de odihnă ale personalului didactic,
didactic auxiliar și nedidactic.
Art. 2 Se stabilește echipa de coordonare a programului „Școala altfel” (26 – 30 martie
2018): prof. Grecu Bianke, prof. Reich-Sander Carmen, prof. Hadăr Mihaela.
Art. 3 Se aprobă cererile de decontare a navetei pentru personalul didactic și didactic
auxiliar: prof. Tudor Camelia, prof. Tudor Ștefan, inf. Cosma Adrian, secr. Roșian Radu.
Art. 4 Se aprobă casarea mijloacelor fixe, conform anexei procesului verbal al Consiliului
de administrație.
Art. 5 Se validează rezultatul concursului de ocupare a postului didactic vacantat pentru
un an la disciplina Educație fizică și sport, iar în baza rezultatului obţinut se aprobă
angajarea domnului prof. Adrian Fușle-Țană.
Art. 6 Se decide organizarea unei excursii la Brașov pentru elevii participanți la concursul
european „Karl IV. – Deutscher, Tscheche, Europäer?”, din suma de 500 Euro obținută
de grupele participante la concurs.
Art. 7 Se respinge cererea pentru transferul elevei Preda Denisa de la o școală din
Germania în clasa a V-a la Colegiul Brukenthal, pe motivul depășirii numărului maxim de
elevi/clasă.

Art. 8 Se respinge cererea pentru transferul elevei Tămaș Mirela din clasa a XII-a C în
clasa a XII-a D deoarece contravine prevederilor Regulamentului de organizare și
funcționare cu privire la transferul elevilor.
Art. 9 Se aprobă cererea de retragere de la orele de religie ortodoxă depusă pentru
eleva Drăgușin Diana.
Art. 10 Se aprobă cererea de retragere de la orele de opțional Java Android depusă
pentru eleva Savu Antonia.
Art. 11 Se aprobă cererea de retragere de la orele de dansuri populare depusă pentru
eleva Simionescu Dominique.
Art. 12 Se aprobă cererea de retragere depusă pentru elevul Rogojanu Petru, clasa a Xa A, care își va continua studiile în Noua Zeelandă. I se rezervă locul la Colegiul Național
„Samuel von Brukenthal” Sibiu.
Art. 13 Se aprobă anularea notelor acordate elevilor Bîja Robert, Costache Maia, Galiş
Bogdan Mihai şi Ralea Ștefania, la disciplina Istoria minorității germane, pentru teme
neefectuate.
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