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Hotărâre a Consiliului de administrație
nr. 30/20.04.2022
Consiliul de administrație al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, în baza prevederilor legale în
vigoare menționate, a hotărât în ședința din data de 20.04.2022 următoarele:
Articole

Baza legală

1. Se emite acordul de principiu pentru prelungirea contractului individual
de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2022-2023 pentru
următoarele cadre didactice:
a) Dna prof. Mărginean Ramona (cerere 456/12.04.2022), definitivat
2009, nota 9,05 concurs de titularizare 2021: limba engleză 4 ore
vacante post 1124 și limba engleză 10 ore rezervate post 1130.
b) Dl prof. Dumitru Ion Cătălin (cerere 455/12.04.2022), definitivat
2008, nota 9,05 concurs de titularizare 2021: istorie 7 ore vacante
post 1128 și istorie 12 ore rezervate post 1133.
2. Se aprobă următoarele proceduri operaționale elaborate de responsabili
de discipline și verificate de responsabilul CEAC, anexate PV:
a) Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea probelor
pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru
absolvenții claselor cu studiu intensiv/bilingv al unei limbi moderne
b) Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea
examenului de atestare a competențelor profesionale pentru
absolvenții claselor de matematică-informatică, intensiv informatică
3. Se aprobă următorul calendar pentru admiterea în clasa a V-a în CNGL
în anul școlar 2022-2023:
a) 15 iunie 2022 limba engleză probă scrisă
b) 16 iunie 2022 depunere și rezolvare contestații
c) 17 iunie 2022 limba engleză probă orală
d) 23 iunie 2022 limba și literatura română-matematică probă scrisă
e) 24 iunie 2022 depunere și rezolvare contestații
f) 27 iunie 2022 (cel târziu) rezultate finale

OME 5154/2021,
15/(1)/bbb),
Metodologie-cadru
OME 5578/2021

OME 5154/2021,
15/(1)/bb)

OME 5154/2021
15/(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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