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Hotărâre a Consiliului de administrație
nr. 28/25.03.2022
Consiliul de administrație al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, în baza prevederilor legale în
vigoare menționate, a hotărât în ședința din data de 25.03.2022 următoarele:
Articole

Baza legală

1. Se aprobă componența Comisiei pentru organizarea simulărilor naționale
în anul școlar 2021-2022:
a) Președinte – Negrea Gabriel Octavian, director
b) Vicepreședinte – Săndulescu Gabriela, director adjunct (BAC)
c) Vicepreședinte – Dorca Doriana Georgeta, responsabil CEAC (EN8)
d) Secretar – Cojocaru Gabriel Marian, informatician
e) Membri:
i. Ciobănuc Marcela
ii. Mărginean Anuța Steliana
iii. Ursu Antonia
f) Profesor asistenți – conform listei anexate PV
g) Profesori evaluatori – conform listei anexate PV.
2. Atribuțiile comisiei sunt cele prevăzute în metodologiile de organizare și
desfășurare BAC, respectiv EN8, valabile pentru anul școlar 2021-2022
3. Se delegă către dl director Gabriel Octavian Negrea atribuția de stabilire
a componenței Comisiei pentru organizarea inspecțiilor speciale la clasă
pentru verificarea îndeplinirii condițiilor specifice pentru pretransfer
consimțit. Componența Comisiei se va stabili în funcție de disciplinele
pentru care se solicită pretransfer consimțit în CNGL în perioada 2830.03.2021, cu respectarea prevederilor art. 4/(8) Metodologie aprobată
prin OME 5578/2021: câte doi profesori titulari gradul I sau II/inspectori
școlari/metodiști ISJ cu specializările în profilul postului.
4. Se emite acordul de principiu pentru pretransfer consimțit în altă unitate
de învățământ pentru dna prof. Căzilă Delia Loredana, titular CNGL
limba franceză.
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Articole

5. Se aprobă înaintarea către ISJ Sibiu pentru obținerea avizului de OME 3238/2021,
specialitate a următoarelor programe pentru discipline opționale, incluse 19/(1)
în oferta CDȘ 2022-2023, aprobată de CA în 14.01.2022:
a) „Public Speaking and Academic Debate” IX bilingv engleză
b) „Media Literacy and Digital Communication” XI bilingv engleză
c) „English for Career Development” XII bilingv engleză
d) „Matematică aplicații esențiale” VIII pregătire EN_VIII
e) „Matematică aplicații esențiale” XII pregătire BAC
f) „Complemente de matematică” XII pregătire continuarea studiilor în
domeniul real
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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