11.06.2016 - CLASA A V-A. Toți elevii care s-au prezentat la proba obligatorie de limba engleză au fost declarați admiși:
- Rezultate_test_engleza_clasa_V.pdf
Felicitări și succes la testul de departajare din limba și literatura română și matematică din data de 25.06.2016
10.06.2016 - BAC 2016. Proba A - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se desfășoară în
perioada 13-15.06.2016. Planificarea pe zile, săli și ore:
- Proba_A_12_A.pdf
- Proba_A_12_B.pdf
- Proba_A_12_D.pdf
- Proba_A_12_E.pdf
- Proba_A_12_F.pdf
- Proba_A_12_I.pdf
În atenția candidaților:
Cu excepția primei grupe, candidații se vor prezenta cu 1 oră înainte de ora programată.
Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris.
Este interzisă intrarea în sală cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare.
Frauda/tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen.
Sălile de examen sunt supravegheate audio-video.
Succes!
11.04.2016 - În atenția elevilor de clasa a IV-a care doresc să se înscrie în clasa a V-a la CNGL
Pentru testul obligatoriu de limba engleză:
Modele de subiecte găsiți aici: Cambridge English: Starters (YLE Starters)
Instrucțiuni: Click pe „Download sample papers for Young Learners Starters - Vol 2” (arhivă ZIP), salvați și extrageți
fișierul pdf. intitulat „Cambridge English YLE Starters Sample Paper Volume 2”. Modele pentru proba scrisă se găsesc
în secțiunea „Starters Reading & Writing”, iar pentru proba orală în secțiunea „Starters Speaking”.
Conținuturile organizate tematic le găsiți în acest document: Starters Word List Picture Book.
31.03.2016 - În atenția elevilor de clasa a IV-a care doresc să se înscrie în clasa a V-a la CNGL
Informații importante (disponibile și în documentul Inscriere_clasa_V_2016_2017.pdf):
Perioada de înscriere: 23.05.2016 - 09.06.2016
Acte necesare pentru înscriere:
- cerere de înscriere, conform formularului: Cerere_inscriere_CNGL.pdf (formularul se poate obţine tipărit de la Secretariat);
- copie legalizată după certificatul de naştere;
- adeverinţă medicală, inclusiv dovada vaccinărilor.
Actele se depun la secretariat în zilele de lucru din perioada de înscriere în intervalul 09.00 - 16.00.
Atenție! Toți elevii care se înscriu pentru clasa a V-a vor susține un TEST DE LIMBA ENGLEZĂ (scris și oral). Rezultatul
testului se exprimă prin „admis” sau „respins”.
În cazul în care numărul de elevi declarați admiși la testul de limba engleză depășește numărul de locuri oferite se
organizează un TEST DE DEPARTAJARE din Limba și literatura română și Matematică.
Înscrierea în clasa a V-a la CNGL în anul școlar 2016/2017 se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la
TESTUL DE DEPARTAJARE (fără luarea în calcul a punctajului obținut la testul de limba engleză) până la ocuparea
locurilor disponibile. În cazul punctajelor egale pe ultimul loc se aplică următoarele criterii de departajare:
- punctajul obținut la proba de Matematică;
- punctajul obținut la proba de Limba și literatura română;
- punctajul obținut la proba scrisă de limba engleză;
- punctajul obținut la proba orală de limba engleză.

Date
Testul
de
limba
engleză:
- Testul de departajare din Limba și literatura română și Matematică: sâmbătă, 25.06.2016
Detalii privind testul de limba engleză:
- Data: Sâmbătă, 11.06.2016
- Program:
- Elevii se vor prezenta la ora 08:30 însoțiți de un părinte
- 09:00-09:50 proba scrisă
- începând cu ora 10:00 proba orală
- Repartiția elevilor pe săli și comisii se publică pe pagina de CNGL și la avizier
Detalii privind testul de departajare din Limba și literatura română și Matematică:
- Data: Sâmbătă, 25.06.2016
- Program:

importante:
sâmbătă,

11.06.2016

- Elevii se vor prezenta la ora 08:30 însoțiți de un părinte
- 09:00-09:50 proba scrisă la limba și literatura română
- 09:50-10:00 pauză
- 10:00-10:50 proba scrisă la matematică
- Repartiția elevilor pe săli și comisii se publică pe pagina de CNGL și la avizier
31.03.2016 - Au fost actualizate datele privind Concursul „Gheorghe Lazăr Junior” (detalii aici). Concursul se va desfășura
în 28.05.2016.
15.03.2016 - Rezultate DELF, februarie 2016:
- Admis ADULTES 02 2016 SIBIU.pdf
- Admis JUNIOR 02 2016 SIBIU.pdf
09.03.2016 - În atenția elevilor de clasa a XII-a. Repartizarea pe săli pentru simularea probei Ed):
- Proba_Ed_XII_A.pdf
- Proba_Ed_XII_B.pdf
- Proba_Ed_XII_D.pdf
- Proba_Ed_XII_E.pdf
- Proba_Ed_XII_F.pdf
- Proba_Ed_XII_I.pdf
Succes!
29.02.2016 - Au fost actualizate datele privind Concursul Interjudedțean de Matematică „Gheorghe Lazăr” (detalii aici). Concursul
se va desfășura în perioada 25-27.03.2016 la CNGL.
22.02.2016 - În atenția elevilor de clasa a VIII-a:
- Se păstrează repartiția pe săli de la simularea probei de limba și literatura română și pentru simularea probei de matematică
19.02.2016 - În atenția elevilor de clasa a VIII-a
- Repartiția pe săli pentru simulare: Repartitie_sali_EN8.pdf
- Instrucțiuni pentru elevi: Instructiuni_elevi_EN8.pdf
Succes!
18.02.2016 - În atenția candidaților DELF:
- Informații generale: Convocation DELFDALF IFB-Fevrier 2016
- Repartizare pe săli și ore în funcție de nivel:
- SB A1
- SB A2
- SB B1
- SB B2
- SB C1
Succes!
15.02.2016 - În atenția elevilor de clasa a VIII-a, a XI-a și a XII-a. Informații privind organizarea simulărilor în acest an școlar:
- 01_ORDIN SIMULARI 2015-2016.pdf
- 02_Anexa nr. 1 Calendar.pdf
- 03_Anexa nr. 2 Lista continuturi simulare_EN8.pdf
- 04_Anexa nr. 3 Lista continuturi simulare_bac_cls_11.pdf
- 05_Anexa nr. 4 Lista continuturi simulare_bac_cls_12.pdf
Probele încep la ora 09:00 în zilele precizate în calendar. Elevii se vor prezenta în săli până la ora 08:30, conform
repartițiilor afișate înainte de desfășurarea probelor. Prezența elevilor este obligatorie.
10.11.2015 - În perioada 13-15.11.2015 se organizează „Zilele Emil Cioran”. Deoarece Emil Cioran (1911-1995) a fost elev al
Liceului „Gheorghe Lazăr” în perioada 1921-1928, în data de 13.11.2015 vor avea loc următoarele manifestări în școala noastră:
- 10:30, holul principal: dezvelirea unei plăci comemorative Emil Cioran
- 11:00, CDI: expoziție inedită cu facsimile după documentele școlare din perioada 1921-1928
- 11:45, Sala de Festivități: prezentări și dezbateri dedicate vieții și operei lui Emil Cioran
Se vor organiza, de asemenea:

- Expoziție cu lucrări plastice inspirate din opera lui Emil Cioran, expoziție realizată de Liceul de Artă la CNGL (CDI)
- Expoziție tematică de carte cu vânzare, expoziție realizată de Librăria Habitus (Sala de Festivități)
Elevii și profesorii sunt invitați să acceseze pagina Facebook a evenimentului:

https://www.facebook.com/ZileleEmilCioran/
10.09.2015 - Anul şcolar 2015-2016 începe luni, 14.09.2015. Elevii şi cadrele didactice se vor prezenta la şcoală la
ora 08.00.
Repartiţia claselor: Clase_Diriginti_2015_2016.pdf
Programul zilei de luni, 14.09.2015:
- 08.00 - 09.00 - Aranjarea claselor în curte sub îndrumarea catedrei de educaţie fizică şi sport şi a profesorilor diriginţi
- 09.00 - 10.00 - Festivitatea de deschidere a anului şcolar
- 10.00 - 12.00 - Dirigenţie: organizarea claselor, instructaj regulamente şi examene naţionale
- 12.00 - Încheirea activităţilor - cu excepția elevilor din clasele IX A și IX D care susțin testul de limba franceză/germană
- 12.00 - 13.00 - Test de limba franceză/germană pentru elevii claselor a IX-a A și a IX-a D
Notă: În caz de vreme nefavorabilă (ploaie), elevii rămân în sălile de clasă cu începere de la ora 08.00, sub supravegherea
diriginţilor.
Lista elevilor care se vor prezenta la testul de limba franceză/germană:
- Test_franceza_IX_A.pdf
- Test_germana_IX_D.pdf
Documente:
- Program_14.09.2015.pdf
- Extras_ROFUIP_2015_2016.pdf
- Reguli_absente_elevi.pdf
- Procedura_situatie_urgenta.pdf
- Atributii_elev_serviciu_scoala.pdf
Componenţa claselor a V-a:
- V_A.pdf
- V_B.pdf
Componenţa claselor a IX-a:
- Ştiinţe ale naturii:
<> IX_A.pdf (intensiv franceză)
<> IX_B.pdf (limba modernă II franceză)
<> IX_D.pdf (intensiv germană)
<> IX_G.pdf (limba modernă II germană)
- Ştiinţe ale naturii bilingv engleză:
<> IX_E.pdf
<> IX_F.pdf
- Matematică informatică intensiv informatică:
<> IX_I.pdf

