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Hotărâre a Consiliului de administrație nr. 8/27.04.2018
Consiliul de administrație al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, întrunit în data de 27.04.2018,
în baza prevederilor legale în vigoare menționate, a hotărât următoarele:
Baza legală

Articole

1. În baza Raportului Comisiei de mobilitate a personalului didactic din
CNGL Sibiu numită prin decizia nr. 13/16.04.2018, Raport înregistrat cu
nr. 269/26.04.2018:
(1) Se emite acordul/acordul de principiu privind pretransferul consimțit
între unitățile de învățământ, începând cu 01.09.2018, pe catedre
vacante din CNGL Sibiu, pentru următoarele cadre didactice, titulare
în învățământul preuniversitar:
a. Doamna prof. LORINCZI V. MARIA DANIELA cadru didactic
titular pe catedra de limba și literatura română de la Colegiul Tehnic
„August Treboniu Laurian” Agnita, județul Sibiu, cu specializarea
limba și literatura română – limba și literatura franceză, pentru
catedra vacantă de limba și literatura română formată dintr-un număr
de 9 ore (9 ore TC+CD și 0 ore opționale), nivelul liceal, regimul de
mediu urban, cu predare în limba română, publicată de unitatea
noastră având codul 1671. În urma verificării documentelor atașate
cererii, a rezultat faptul că doamna prof. LORINCZI V. MARIA
DANIELA îndeplinește condițiile legale pentru a fi pretransferată pe
OMEN 5485/2017,
catedra menționată anterior și se încadrează în criteriile de selecție,
77/(8)
fiind clasată pe locul I.
b. Doamna prof. BRIE S. LAURA cadru didactic titular pe catedra de
limba engleză de la Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu,
județul Sibiu, cu specializarea limba și literatura engleză – limba și
literatura română, pentru catedra vacantă de limba engleză formată
dintr-un număr de 18 ore (18 ore TC+CD și 0 ore opționale), nivelul
liceal, regimul de mediu urban, cu predare în limba română,
publicată de unitatea noastră având codul 1672 sau pentru catedra
vacantă de limba engleză formată dintr-un număr de 18 ore (18 ore
TC+CD și 0 ore opționale), nivelul liceal, regimul de mediu urban,
cu predare în limba română, publicată de unitatea noastră având
codul 1673. În urma verificării documentelor atașate cererii, a
rezultat faptul că doamna prof. BRIE S. LAURA îndeplinește
condițiile legale pentru a fi pretransferată pe oricare dintre catedrele
menționate anterior și se încadrează în criteriile de selecție, fiind
clasată pe locul I.
c. Doamna prof. ONIȚIU C. MARINELA cadru didactic titular pe
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d.

(2)

a.

b.

catedra de limba engleză de la Liceul Tehnologic de Construcții și
Arhitectură „Carol I” Sibiu, județul Sibiu, cu specializarea limba și
literatura engleză – limba și literatura franceză, pentru catedra
vacantă de limba engleză formată dintr-un număr de 18 ore (18 ore
TC+CD și 0 ore opționale), nivelul liceal, regimul de mediu urban,
cu predare în limba română, publicată de unitatea noastră având
codul 1672 sau pentru catedra vacantă de limba engleză formată
dintr-un număr de 18 ore (18 ore TC+CD și 0 ore opționale), nivelul
liceal, regimul de mediu urban, cu predare în limba română,
publicată de unitatea noastră având codul 1673. În urma verificării
documentelor atașate cererii, a rezultat faptul că doamna prof.
ONIȚIU C. MARINELA îndeplinește condițiile legale pentru a fi
pretransferată pe oricare dintre catedrele menționate anterior și se
încadrează în criteriile de selecție, fiind clasată pe locul al II-lea.
Domnul prof. MIEREANU P. PAUL VALENTIN cadru didactic
titular pe catedra de educație muzicală de la Școala Gimnazială
„Radu Selejan” Sibiu, Școala Gimnazială „Regele Ferdinand” Sibiu,
și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu,
județul Sibiu, cu specializarea muzică – pedagogie muzicală, pentru
catedra vacantă de educație muzicală formată dintr-un număr de 13
ore (13 ore TC+CD și 0 ore opționale), nivelul liceal, regimul de
mediu urban, cu predare în limba română, publicată de unitatea
noastră având codul 1679. În urma verificării documentelor atașate
cererii, a rezultat faptul că domnul prof. MIEREANU P. PAUL
VALENTIN îndeplinește condițiile legale pentru a fi pretransferat pe
catedra menționată anterior și se încadrează în criteriile de selecție,
fiind clasat pe locul I.
Se validează următoarele constatări ale Comisiei privind
pretransferul consimțit între unitățile de învățământ, începând cu
01.09.2018, pe catedre vacante din CNGL Sibiu:
Doamna prof. Negru I. Camelia Laura, cadru didactic titular la
catedra de limba și literatura română de la Școala Gimnazială
„Cireșarii” Mediaș și Școala Gimnazială Vurpăr, județul Sibiu, cu
specializarea limba și literatura engleză - limba și literatura română,
nu îndeplinește condiția specifică nr. 2) propusă de CA CNGL în
data de 07.02.2018 și aprobată de ISJ Sibiu. Conform fișelor de
evaluare a lecției prezentate, doamna prof. Negru I. Camelia Laura a
obținut nota 6,50 la inspecția specială realizată în data de 19.04.2018
de către comisia numită prin decizia nr. 14/16.04.2018, față de nota
minimă 9,50 stabilită prin condiția specifică menționată.
Doamna prof. Leu D. Cornelia Maria, cadru didactic titular la catedra
de limba engleză de la Colegiul Național „David Prodan” Cugir,
județul Alba, cu specializarea limba și literatura română - limba și
literatura engleză, nu îndeplinește condiția specifică de ocupare
propusă de CA CNGL în data de 07.02.2018 și aprobată de ISJ Sibiu.
Conform fișelor de evaluare a lecției prezentate, doamna prof. Leu D.
Cornelia Maria a obținut nota 8,50 la inspecția specială realizată în
data de 23.04.2018 de către comisia numită prin decizia nr.
14/16.04.2018, față de nota minimă 9,50 stabilită prin condiția
specifică menționată.
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2. Se aprobă propunerea componenței următoarelor comisii, conform
anexei la PV CA, cu atribuțiile stabilite în legislația în vigoare:
OMEN 4619/2014,
15/(1)/ee)
a. Comisia pentru Evaluarea Națională la finalul clasei a VI-a;
b. Comisia pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a.
3. Se aprobă orarul detaliat al Programului național „Școala altfel”, anexat PV CA
și publicat spre informarea elevilor și părinților. Se delegă dna prof. Săcelean
Daniela Anca și dl director Negrea Gabriel Octavian eventualele completări/
modificări ulterioare ale orarului, propuse din motive obiective de diriginți
4. Se aprobă în unanimitate recuperarea activităților din data de 30.04.2018 prin
replanificarea materiei și prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru până
în data de 11.05.2018.
5. Având în vedere prevederile OMEN nr. 4797/2017, se aprobă organizarea
admiterii în clasa a V-a pentru anul școlar 2018-2019 la următoarele date:
a. Testul de limba engleză: 18.06.2018
b. Testul de limba și literatura română și matematică: 19.06.2018
6. Se aprobă acordarea ajutorului social prevăzut de lege pentru eleva cu CES
Negrea Ioana din clasa a XI-a F.

OMENCS 5034/2016,
19/(4)
OMEN 4619/2014,
15/(1)/cc)
OMEN 4619/2014,
15/(2)

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
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