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Hotărâre a Consiliului de administrație
nr. 27/15.03.2022
Consiliul de administrație al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, în baza prevederilor legale în
vigoare menționate, a hotărât în ședința din data de 15.03.2022 următoarele:
Baza legală

Articole

1. În baza fișei de evaluare, CA stabilește calificativul parțial „foarte bine” OMECTS 6143/2011,
5/c); OME 5154/2021,
pentru anul școlar 2021-2022 pentru dna prof. Badiu Elena Arina.
15/(1)/zz); OME
5578/2021
2. Din analiza documentelor depuse de dna prof. Badiu Elena Arina în OME 5154/2021,
anexă la cererea de modificare a contractului individual de muncă din 15/(1)/bbb); OME
durată determinată pentru anul școlar 2021-2022 în contract de muncă pe 5578/2021, 51/(1)

durata de viabilitate a catedrei/postului, CA constată următoarele:
a) Catedra solicitată este completă, vacantă și are o viabilitate de 4 ani;
b) Sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la art. 51-52 din
Metodologia-cadru aprobată prin OME 5578/2021.
3. Pe această bază, CA aprobă modificarea contractului individual de
muncă încheiat de dna prof. Badiu Elena Arina cu CNGL Sibiu din
contract individual de muncă pe durată determinată (2021-2022) în
contract individual de muncă pe durata de viabilitate a catedrei/postului
cod 1123, nivel liceal, disciplina Limba engleză (14 ore TC, 4 ore CDȘ),
vacant, viabilitate 4 ani, limba de predare română.
4. CA aprobă transferul elevei Ilie Sasha-Elena (cerere nr. 277/08.03.2022)
în clasa a VI-a B de la CNGL, transfer motivat de schimbarea
domiciliului părinților în interes de serviciu, cu următoarele condiții:
a) Părintele va solicita în scris schimbarea limbii moderne II din limba
franceză în limba germană;
b) Părintele va accepta în scris condițiile de studiu oferite, având în
vedere aglomerarea exagerată a sălii de clasă;
c) CA ISJ Sibiu va aproba transferul în timpul anului școlar și
depășirea numărului maxim de elevi pe clasă.
5. Cu majoritate de voturi (6 pentru, 2 abțineri, 1 absent) CA respinge
solicitarea depusă de Asociația Clubul Sportiv Premium Sibiu privind
închirierea sălii de sport CNGL (nr. 285/09.03.2022). Decizia respingerii
este motivată de necesitatea conservării bazei materiale pentru elevii
CNGL, programul încărcat, personalul de curățenie și pază insuficient,
reducerea la minimum necesar a accesului persoanelor străine în unitate.
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OMEC 5447/2020,
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OME 5154/2021,
15/(1)/mmm)

Articole

Baza legală

6. CA aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de
îngrijitor, în condițiile aprobării ocupării acestuia de ISJ Sibiu.
a) Data concursului se va stabili după aprobarea ISJ Sibiu de ocupare a
postului.
b) Comisia de concurs: Negrea Gabriel Octavian (președinte);
Săndulescu Gabriela (membru); Radu Mirela (membru); Damian
Anca (secretar).
7. CA aprobă suspendarea cursurilor cu prezență fizică la nivel individual
pentru elevul Farcașiu Christian, XI G (cererea nr. 295/14.03.2022),
condiționat de prezentarea unor acte medicale actuale și conforme cu
prevederile art. 9/(4)/a) din ROFUIP aprobat prin OMEC 5447/2020.

LEN 1/2011, 91
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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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