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Hotărâre a Consiliului de administrație
nr. 29/31.03.2022
Consiliul de administrație al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, în baza prevederilor legale în
vigoare menționate, a hotărât în ședința din data de 31.03.2022 următoarele:
Articole

Baza legală

1. Se emite acordul de principiu privind pretransferul consimțit între
unitățile de învățământ, începând cu 01.09.2022, pe posturi didactice/
catedre vacante din unitate, pentru următoarele cadre didactice, titulare
în învățământul preuniversitar:
a) Doamna prof. Buzuriu N. Mariana, cadru didactic titular la catedra
de fizică de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, localitatea Sibiu,
județul Sibiu, cu specializarea fizică, pentru postul didactic/catedra
vacant(ă) de fizică formată dintr-un număr de 18 ore (18 ore
TC+CD, 0 ore CDȘ), nivelul liceal, regimul de mediu urban, cu
predare în limba română, publicat(ă) de unitatea noastră, având
codul 1125. În urma verificării documentelor atașate cererii, a
rezultat faptul că doamna prof. Buzuriu N. Mariana îndeplinește
condițiile legale pentru pretransfer pe postul didactic/catedra
menționat(ă) anterior și se încadrează în criteriile de selecție, fiind
clasată pe locul I.
b) Doamna prof. Pop I. Iuliana Mioara, cadru didactic titular la catedra
de fizică de la Liceul „Timotei Cipariu”, localitatea Dumbrăveni,
județul Sibiu, cu specializarea fizică, pentru postul didactic/catedra
vacant(ă) de fizică formată dintr-un număr de 13 ore (13 ore
TC+CD, 0 ore CDȘ), nivelul liceal, regimul de mediu urban, cu
predare în limba română, publicat(ă) de unitatea noastră, având
codul 1126. În urma verificării documentelor atașate cererii, a
rezultat faptul că doamna prof. Pop I. Iuliana Mioara îndeplinește
condițiile legale pentru pretransfer pe postul didactic/catedra
menționat(ă) anterior și se încadrează în criteriile de selecție, fiind
clasată pe locul I.
c) Domnul prof. Staroste V. Vasile Lucian, cadru didactic titular la
catedra de fizică de la Liceul Tehnologic „Johannes Lebel”,
localitatea Tălmaciu, județul Sibiu, cu specializarea fizică, pentru
postul didactic/catedra vacant(ă) de fizică formată dintr-un număr de
13 ore (13 ore TC+CD, 0 ore CDȘ), nivelul liceal, regimul de mediu
urban, cu predare în limba română, publicat(ă) de unitatea noastră,
având codul 1126. În urma verificării documentelor atașate cererii, a
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Baza legală

Articole
rezultat faptul că domnul prof. Staroste V. Vasile Lucian
îndeplinește condițiile legale pentru pretransfer pe postul
didactic/catedra menționat(ă) anterior și se încadrează în criteriile de
selecție, fiind clasat pe locul al II-lea

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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