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Hotărâre a Consiliului de administrație nr. 6/07.02.2018
Consiliul de administrație al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, întrunit în data de 07.02.2018,
în baza prevederilor legale în vigoare menționate, a hotărât următoarele:
Baza legală

Articole

1. Se aprobă CDȘ pentru anul școlar 2018-2019, anexat PV CA, în forma
OMEN 4619/2014,
dezbătută și avizată de CP în data de 01.02.2018, de adunările generale
15/(1)/aa)
ale părinților pe clase și în baza consultării elevilor.
OMEN 4619/2014,
2. Se aprobă proiectul de încadrare cu personal didactic de predare pentru
15/(1)/ii)
anul școlar 2018-2019 și schema de personal didactic auxiliar și
OMEN 5485/2017,
nedidactic pentru anul școlar 2018-2019, anexate PV CA.
21/(1), 29/(1)
3. Se aprobă următoarele condiții specifice de ocupare a orelor/catedrelor
vacante în cadrul etapelor de transfer consimțit între unitățile de
învățământ preuniversitar și de pretransfer consimțit între unitățile de
învățământ preuniversitar:
a) Calificativ „foarte bine” în ultimii 5 ani școlari de activitate sau
pentru întreaga perioadă de activitate dacă este mai mică de 5 ani
OMEN 4619/2014,
școlari.
15/(1)/qq)
b) Minim nota 9,50 la inspecția specială la clasă în disciplina postului/
OMEN 5485/2017,
catedrei solicitate realizată în CNGL de o comisie numită prin
29/(2)
decizie a directorului.
c) Minim 50 de puncte obținute pe baza criteriilor pentru evaluarea
personalului didactic din Anexa nr. 2 la Metodologia cadru privind
mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul
preuniversitar în anul școlar 2018-2019, aprobată prin OMEN nr.
5485/2017.
4. Se aprobă, respectiv se resping cererile de transfer pentru semestrul II OMENCS
2017-2018, conform tabelului centralizator anexat PV CA.
5079/2016, 150
5. Se aprobă numirea dnei prof. Muntean Cristina în funcția de diriginte al OMEN 4619/2014,
clasei a VIII-a A în semestrul II, anul școlar 2017-2018.
15/(1)/jj)
OMEN 4619/2014,
6. Se aprobă orarul cursurilor pentru semestrul II 2017-2018.
15/(1)/cc)
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Baza legală

Articole
7. În vederea organizării probelor de competențe lingvistice și digitale din
cadrul examenului de bacalaureat național 2018, se aprobă următoarele
modificări temporare ale orarului:
a) 12-13.02.2018 – nu se includ ore de limba și literatura română în
orar;
b) 21.02.2018 – cursurile se desfășoară începând cu ora 15:30, cu o
durată redusă a orelor;
c) 22.02.2018 – nu se includ ore de limba engleză în orar.
8. Se stabilește următoarea componență pentru comisia care va asigura
revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare CNGL:
a) Stănculescu Adina Mihaela, reprezentant cadre didactice –
responsabil comisie;
b) Bunău Dorin Florin, reprezentant organizații sindicale – membru;
c) Federeac Alina Rita, reprezentant cadre didactice – membru,
secretar;
d) Șerb Delia Veronica, reprezentant cadre didactice – membru;
e) Mihalescu Horia Aurelian, reprezentant Consiliul reprezentativ al
părinților – membru;
f) Paștiu Ana, reprezentant Consiliul școlar al elevilor – membru.
9. Se aprobă acordarea ajutorului social prevăzut de lege pentru eleva cu
CES Negrea Ioana din clasa a XI-a F.

OMEN 4619/2014,
15/(1)/cc)

OMENCS
5079/2016, 2/(3)

LEN 1/2011, 52/(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.
Președintele Consiliului de administrație,
Director,
Prof. dr. Gabriel Octavian Negrea

2/2

