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Hotărâre a Consiliului de administrație
nr. 31/17.05.2022
Consiliul de administrație al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, în baza prevederilor legale în
vigoare menționate, a hotărât în ședința din data de 17.05.2022 următoarele:
Baza legală

Articole
1. În baza fișelor de evaluare prezentate, se acordă următoarelor calificative
parțiale pentru anul școlar 2021-2022:
a) Brodețchi G. Mircea, matematică, 94 puncte, „foarte bine”
b) Filip N. Irina Alina, istorie, 89 puncte, „foarte bine”
c) Mailat N. Mihaela, biologie, 92 puncte, „foarte bine”
d) Munteanu Gh. Anca Gabriela, religie, 90 puncte, „foarte bine”
e) Sacarelis D.M.I Daniela Ioana, chimie, 89 puncte, „foarte bine”
f) Săftescu M. Ramona Daniela, socio-umane, 92 puncte, „foarte bine”
2. În baza solicitărilor depuse și având în vedere îndeplinirea condițiilor
legale, se acordă avizul de detașare în interesul învățământului în altă
unitate de învățământ în anul școlar 2022-2023 următoarele cadre
didactice titulare în CNGL:
a) Staroste V. Vasile Lucian, fizică, pentru 4 ore din cele 13 ore
ocupate;
b) Miereanu P. Paul Valentin, ed. muz., pentru toate cele 14 ore
ocupate;
c) Joantă S. Sorin, religie, pentru toate cele 18 ore ocupate;
d) Drăgan G. Marcel, info-TIC, pentru toate cele 9 ore ocupate.
3. Având în vedere acordul exprimat în scris de cadrele didactice solicitate
și situația proiectului de încadrare 2022-2023, se emite acordul de
principiu pentru detașare în interesul învățământului în CNGL 20222023 pentru următoarele cadre didactice titulare:
a) Căzilă G. Delia Loredana, română, 10 ore; condiție: vacantarea
orelor alocate anterior la completare
b) Brodețchi G. Mircea, matematică, 16 ore; condiție: rezervarea
postului titular Suciu N. Nicolae
c) Sacarelis D.M.I Daniela Ioana, chimie 10 ore (post 1132; rezervat) +
5 ore (post 1127; vacant)
d) Mailat N. Mihaela, biologie 12 ore; condiție: rezervarea postului
titular Săndulescu I. Gabriela
e) Filip N. Irina Alina, istorie 10 ore (post 2869; rezervat)
f) Săftescu M. Ramona Daniela, socio-umane 19 ore (post 1134;
rezervat)
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g) Munteanu Gh. Anca Gabriela, religie 18 ore; condiție: rezervarea
postului titular Joantă S. Sorin
h) Staroste L. Ioana Tațiana, info-TIC 7 ore (post 1129; vacant) + 9 ore
(condiție: rezervarea postului titular Drăgan C. Marcel)
4. Având în vedere documentele prezentate, se validează rezultatelor LEN 1/2011, 91
concursului și angajarea pe postul de îngrijitoare a dnei Bîrsan Minerva OME 5154/2021,
cu data de 17.05.2022.
15/(1)/yy)
OMEC 5447/2020,
48/(2)-(3)
HG 286/2011
5. Se validează/aprobă următoarele comisii în componența anexată PV:
a) Comisia atestat intensiv-bilingv
b) Comisia evaluare națională clasa a VI-a
OME 5154/2021
c) Comisia echivalare test bilingv engleză admitere clasa a IX-a 202215/(1)/nn)
2023
d) Comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și
digitale
6. Se delegă dlui director Gabriel Octavian Negrea atribuția de modificare a
orarului CNGL în funcție de necesități, inclusiv prin organizarea orelor
la unele clase în regim online, pentru următoarele date:
a) 18 mai 2022; motiv: proba limba engleză admitere bilingv engleză OME 5154/2021,
clasa a IX-a
15/(1)/ii)
b) 8 iunie 2022; motiv: proba limba engleză admitere intensiv engleză
clasa a V-a
c) 6-10 iunie 2022; motiv: probe competențe BAC 2022
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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