
  
        

 

 
 

 
Nr. 773/2/30.09.2020 

 

În şedinţa consiliului de administraţie desfăşurată în data de  

30.09.2020 s-a hotărât următoarea 

 

P r o c e d u r ă  

 

privind transferul elevilor de la alte școli la Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” Sibiu, 

pentru anul școlar 2021/2022, modificată în ședința consiliului de administrație din data de 

02.04.2021 

 

privind transferul elevilor de la alte şcoli din sistemul românesc la Colegiul Național 
”Samuel von Brukenthal” Sibiu, conform Regulamentului de organizare și funcționare:  

Transferul elevilor se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor ROFUÎP. Toate 
cererile de transfer vor fi depuse la secretariatul şcolii în intervalul de timp dintre ultima zi de 
cursuri a anului şcolar şi 9 iulie 2021. 

Cererile de transfer ale elevilor în cadrul şcolii se analizează de către consiliul de 
administraţie numai în perioada 12-16 iulie 2021 pentru anul şcolar următor conform unei 
proceduri specifice şi se pot aproba în limita a 28 de elevi/clasă la gimnaziu şi 30 de elevi/clasă 
la liceu. În cazul schimbării profilului, este obligatorie promovarea examenelor de diferenţă.  

Cererile de transfer ale elevilor de la alte şcoli vor fi însoţite în mod obligatoriu de copia 
carnetului de elev cuprinzând mediile semestriale din ultimul an şcolar şi vor fi analizate în 
consiliul de administraţie exclusiv în perioada 12-16 iulie 2021 pentru anul şcolar următor 
conform unei proceduri specifice, ţinând cont de: media de admitere (numai pentru clasa a X-a), 
media anuală a ultimei clase absolvite (minim 9,00 – condiţie eliminatorie), media la obiectul 
limba şi literatura germană (minim 9,00 – condiţie eliminatorie) şi media la purtare (10 -– 
condiţie eliminatorie). Solicitările se pot aproba în limita a 28 de elevi/clasă la gimnaziu şi 30 de 
elevi/clasă la liceu, după ce solicitările elevilor din cadrul şcolii au fost onorate. În cazul 
schimbării profilului, este obligatorie promovarea examenelor de diferenţă.  

Elevii care au obținut premii județene și/sau premii naționale, respectiv au participat la 
etapa națională a olimpiadelor școlare, pot fi transferați, în condițiile îndeplinirii criteriilor de 
mai sus și cu aprobarea Consiliului de administrație al ISJ Sibiu, peste efectivul maxim/clasă. 
 
Solicitările de transfer ale elevilor care îndeplinesc condiţiile eliminatorii vor fi onorate în 
ordinea punctelor obţinute prin însumarea următoarelor note:  
 
 - media de admitere în clasa a IX-a (numai pentru transferul în clasa a X-a); 
 - media ultimei clase absolvite; 
 - media la Limba şi literatura germană din ultima clasa absolvită; 
 - media la Matematică din ultima clasă absolvită. 
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