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Hotărâre a Consiliului de administrație
nr. 33/06.07.2022
Consiliul de administrație al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, în baza prevederilor legale în
vigoare menționate, a hotărât în ședința din data de 06.07.2022 următoarele:
Articole

Baza legală

1. Conform propunerii Consiliului profesoral CNGL din data de
09.06.2022, CA hotărăște următoarea componență a Comisiei de
evaluare a activității cadrelor didactice pentru anul școlar 2021-2022:
a) Mărginean Anuța Steliana – responsabil comisie
b) Ciobănuc Marcela – membru
c) Oancea Monica Maria – membru
d) Rotărescu Daniela – membru
e) Șerban Victoria – membru
2. Atribuțiile comisiei sunt prevăzute în Metodologia aprobată prin
OMECTS nr. 6143/2011, formă consolidată.
3. CA hotărăște validarea rezultatelor examinării în vederea admiterii în
clasa a V-a CNGL în anul școlar 2022-2023, conform catalogului de
examen și datelor publicate anonimizat.
4. Componența claselor se va stabili în baza prevederilor PO-D.30, aplicată
și pentru anul școlar 2022-2023: aranjarea elevilor în ordinea
descrescătoare a punctajului la testul de departajare română-matematică
și repartiția alternativă în clasa a V-a A, respectiv a V-a B.
5. Având în vedere structura anului școlar 2022-2023, CA hotărăște
următorul calendar pentru transferul elevilor:
a) Depunerea cererilor de transfer: 16-26.08.2022.
b) Analiza cererilor de transfer în CA CNGL: 29-30.08.2022.
c) Organizarea eventualelor examene de diferență: 30.08-02.09.2022.
d) Comunicarea rezultatelor: 02.09.2022.
6. CA hotărăște re-analizarea și aprobarea/respingerea următoarelor cereri
de transfer pentru anul școlar 2022-2023 conform calendarului aprobat la
art. 5 din prezenta HCA:
a) Popescu Ioana Maria (949/24.06.2022) clasa a V-a (efective
maxime); declarată „rezervă” (poziția 56) la examinarea în vederea
admiterii în clasa a V-a CNGL în anul școlar 2022-2023.
b) Orzu Alexandra (962/27.06.2022) clasa a V-a (efective maxime);
declarată „rezervă” (poziția 61) la examinarea în vederea admiterii
în clasa a V-a CNGL în anul școlar 2022-2023.
c) Ionescu Maria (1071/05.07.2022) clasa a VI-a (efective maxime),
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Articole
motivat de apropierea de domiciliu (fără schimbare de domiciliu din
altă localitate).
d) Gavrilă Matei Ioan (859/10.06.2022) clasa a VI-a (efective
maxime), motivat de obținerea de rezultate mai bune.
e) Crăciun Paul Gheorghe (875/15.06.2022) clasa a XI-a (efective
maxime), motivat de schimbarea de domiciliu din altă localitate în
Sibiu.
f) Aldea Victor Andrei (826/31.05.2022) clasa a VI-a (efective
maxime), motivat de obținerea de rezultate mai bune.
g) Aldea Tudor Ștefan (827/31.05.2022) clasa a VII-a (efective
maxime), motivat de obținerea de rezultate mai bune.
7. CA avizează cererea de transfer din CNGL a elevei Macrea Reina Maria
(clasa a VII-a A 2022-2023) motivată de plecarea împreună cu părinții în
străinătate.
8. CA hotărăște aprobarea transferului elevei Jones Gabriella
(950/24.06.2022) în clasa a V-a 2022-2023 în baza faptului că fratele ei
Jones David și sora ei Jones Rebecca au fost declarați „admis” (tripleți).
9. CA hotărăște emiterea acordului de principiu pentru încadrarea în anul
școlar 2022-2023 în sistemul de plata cu ora a următoarelor cadre
didactice pensionate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare:
a) Doboși Flavia Ionița, fizică (832/03.06.2022).
b) Lungu Doina, chimie (845/07.06.2022).
c) Pavelescu Corina Codruța, limba engleză (642/10.05.2022).
d) Stoia Ioan, fizică (836/06.06.2022).

OMEC 5447/2020,
145
OME 5154/2021,
15/(1)/bbb)

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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