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HOTĂRÂRE
NR. 12/19.04.2019
Consiliul de administrație al Colegiului Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu, reunit în şedinţa din data
de 19.04.2019, 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 Acordul pentru modificarea contractului individual pe perioadă determinată în contract individual
de muncă pe perioada viabilității postului pentru următorii profesori: Avram Bianca, Radu Claudia, Tudor
Ștefan
Art. 2 Aprobarea componenței comisiilor de evaluare a lecțiilor în vederea obținerii acordului
Consiliului de administrație pentru pretransfer consimțit între unități de învățământ
Art. 3 Aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al școlii în sensul introducerii
la art. 9 a sintagmei ”conform Adresei ISJ Sibiu nr. 2663/4.03.2019”, după cum urmează:
9. În clasele a 5-a ale Colegiului Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu se vor putea înscrie absolvenții
claselor a 4-a de la școli cu predare în limba germană maternă, conform Adresei Inspectoratului Școlar
Județean Sibiu nr. 2688/4.03.2019 și conform unei proceduri elaborate și aprobate de Consiliul de
administrație al unității de învățământ. În cazul în care numărul elevilor înscriși depășește numărul de
locuri, elevii vor susține un test scris de limbă germană.
Art. 4 Analizarea prin asistențe la clasă și discuții cu doamna prof. Oltean Sorina a problemelor expuse
de părinți al clasei a V-a B
Art. 5 Analizarea solicitării părinților clasei a VII-a B cu privire la orarul anului școlar viitor (o oră de
matematică pe zi)
Art. 6 Analizarea sesizării prof. Staroste Lucian
Art. 7 Aprobarea cererilor de decontare a navetei pentru următorii angajați: Tudor Ștefan, Stroie
Corina și Trifu Andreea
Art. 8 Aprobarea criteriilor pentru acordul Consiliului de administrație în vederea admiterii cetățenilor
străini prin repartizarea de către Comisia Județeană de Admitere pe locuri speciale, în următoarea
ordine, în limita locurilor:
a. Elevii care au media de admitere cu maxim 0,10 puncte sub media de admitere a ultimului
elev admis la Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” Sibiu
b. Elevii care nu au participat la examenul de Evaluare națională, cu media claselor absolvite în
România de minim 9.00, fără a se lua în calcul mediile anuale la disciplina Limba și literatura
română
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