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Hotărâre a Consiliului de administrație
nr. 26/01.03.2022
Consiliul de administrație al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, în baza prevederilor legale în
vigoare menționate, a hotărât în data de 01.03.2022 următoarele:
Baza legală

Articole
1. CA stabilește următoarele condiții specifice de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer/pretransfer
consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar:
a) Calificativ „foarte bine” în ultimii 5 ani școlari sau pentru întreaga
perioadă de activitate dacă este mai mică de 5 ani școlari.
b) Nota minim 9,75 la o inspecție specială la clasă în disciplina
catedrei solicitate, realizată în Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”
Sibiu de o comisie numită prin decizia directorului.
c) Minim 70 de puncte obținute pe baza criteriilor și punctajelor pentru
evaluarea personalului didactic din Anexa nr. 2 la Metodologiacadru aprobată prin OME 5578/2021.
2. Condițiile specifice propuse se vor înainta CA ISJ Sibiu spre aprobare.
3. În baza propunerii CP CNGL din data de 24.02.2022, CA stabilește
următoarea componență pentru Comisia de mobilitate de la nivelul
CNGL:
a) Președinte: Dorca Doriana Georgeta, responsabil CEAC
b) Membri:
i. Bonea Delia Monica, responsabil disciplina fizică
ii. Șerban Victoria, responsabil limbi moderne.
4. După caz, în funcție de disciplinele implicate, comisia se completează cu
alți responsabili de disciplină (delegare director completare Comisie în
funcție de situație).
5. Comisia îndeplinește atribuțiile prevăzute de Metodologia-cadru
aprobată prin OME 5578/2021.
6. CA aprobă actualizarea programului anual de achiziții publice anexat PV
al ședinței, la propunerea administratorului de patrimoniu, în baza
bugetului aprobat.
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Baza legală

Articole
7. CA avizează transferul elevei Cernea Alexandra Maria clasa a XII-a A
CNGL la CN „Petru Cercel” Târgoviște (cerere 260/28.02.2022).
8. CA respinge cererea de transfer a elevului Nemeș Nicholas Paul de la Șc.
Gimn. „Regina Maria” în clasa a V-a la CNGL (cerere 210/14.02.2022).
Motive respingere:
a) Nu este justificat transferul în timpul anului școlar (OMEC
5447/2020, 144/(4)).
b) Efective maxime în fiecare clasă de a V-a CNGL (OMEC
5447/2020, 139/(1)).
c) Prevederile Procedurii operaționale PO-D.30 privind admiterea în
clasa a V-a la CNGL.
9. CA aprobă accesul elevilor și cadrelor didactice din alte unități de
învățământ în CNGL pentru participarea la fazele județene ale
olimpiadelor naționale, conform solicitărilor ISJ Sibiu. Accesul este
permis în ziua/zilele în care se organizează și se desfășoară fazele
județene ale olimpiadelor naționale.
10. Elevii și cadrele didactice din alte unități de învățământ vor respecta
măsurile de protecție stabilite în CNGL pe întreaga perioadă a prezenței
lor în unitatea de învățământ (publicate pe pagina CNGL și la avizier).
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Anexa II/2

Directorul Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” va pune în aplicare prevederile prezentei hotărâri,
iar secretarul Consiliului de administrație va asigura afișarea acesteia la sediul Colegiului Național
„Gheorghe Lazăr” și pe pagina de internet www.cngl.eu, după anonimizare.
Președintele Consiliului de administrație,
Director,
Prof. dr. Gabriel Octavian Negrea
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