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HOTĂRÂRE
NR. 7 / 14.02.2018
Consiliul de administrație al Colegiului Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu, reunit în şedinţa
din data de 14.02.2018, 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, modificat prin OMEN
3027/2018
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Aprobarea proiectului de încadrare a personalului didactic în anul școlar 2018/2019
Art. 2 Validarea raportului de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2017/2018
Art. 3 Aprobarea repartiției bugetului pentru anul școlar 2018
Art. 4 Aprobarea fișelor de evaluare și a fișelor de atribuții pentru personalul didactic și
personalul didactic auxiliar
Art. 5 Acordarea avizului de principiu pentru cererile de transfer ale elevilor:
 Cautnic Iustina, clasa a IX-a D, la Colegiul German Goethe București
 Pușcaș Andrei Ștefan, clasa a VII-a A, la Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Sibiu
 Lambru Iulia Ioana, clasa a VII-a C, la Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu
 Dumitrescu Tudor, clasa a IX-a D, la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu
Art. 6 Nu se aprobă cererile de transfer depuse pentru elevii Stoia Andrei-Ioan, Tempean David
Robert și Cristian Ada deoarece contravin prevederilor ROF privind transferul elevilor
Art. 7 Aprobarea cererilor de retragere din învățământul obligatoriu din România pe motivul
continuării studiilor în R. F. Germania depuse pentru elevele Iftincă Roxana Teodora, clasa a IXa D, și Strâmbu Alexandra, clasa a X-a D
Art. 8 Respingerea cererii depuse de un colectiv de părinți al clasei a VII-a A privind
modificarea orarului din motive logistice
Art. 9 Respingerea cererii depuse de un colectiv de părinți al clasei a VII-a A privind
desfășurarea programului școlar al clasei în anul școlar următor, dimineața, pe motivul lipsei de
spațiu și al egalității de șanse care ar trebui oferite tuturor claselor a VIII-a
Art. 10 Formularea răspunsului la cererea adresată de domnul inf. Cosma Adrian referitoare la
aplicarea Regulamentului-cadru privind H.G. nr. 34/2018
Art. 11 Formularea răspunsului la cererea adresată de domnul prof. Tudor Ștefan, în
conformitate cu hotărârea privind proiectul de încadrare a personalului didactic pentru anul
școlar 2018/2019.
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