Anul şcolar 2011/2012
07.07.2012 - Informaţii burse elevi
Elevii care beneficiază de burse se vor prezenta la CNGL în zilele de miercuri, 11.07.2012, joi, 12.07.2012 şi vineri,
13.07.2012 în intervalul orar 10.00 - 14.00 pentru a ridica bursele restante.
27.06.2012 - Informaţii BAC 2012
Rezultate la Proba C - evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională: BAC_C_Rezultate.pdf
27.06.2012 - Informaţii Evaluare naţională clasa a VIII-a
- Rezultatele înainte de contestaţii se afişează în data de 29.06.2012, până la ora 14.00
- Eventualele contestaţii se depun:
- în data de 29.06.2012, în intervalul 14.00-18.00
- pentru fiecare disciplină separat
- la secretariatul CNGL
- utilizând formatul tipizat de la secretariatul CNGL
- Rezultatele finale după contestaţii se afişează în data de 02.07.2012
25.06.2012 - Informaţii BAC 2012
Marţi, 26.06.2012 şi miercuri, 27.06.2012 se desfăşoară proba orală din cadrul probei C - Evaluarea competenţelor lingvistice
într-o limbă de circulaţie internaţională. Planificarea candidaţilor pe zile, săli şi ore (fără modificări faţă de cea afişată în
21.06.2012):
- Clasa a XII-a A: 12 A ORAL Proba C.pdf
- Clasa a XII-a B: 12 B ORAL Proba C.pdf
- Clasa a XII-a D: 12 D ORAL Proba C.pdf
- Clasa a XII-a E: 12 E ORAL Proba C.pdf
- Clasa a XII-a F: 12 F ORAL Proba C.pdf
- Clasa a XII-a G: 12 G ORAL Proba C.pdf
- Clasa a XII-a I: 12 I ORAL Proba C.pdf
În atenția candidaților:
- Candidaţii programaţi după ora 10.00 vor fi prezenţi cu cel puţin 40 de minute înainte de ora programată.
- Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris.
- Este interzis candidaților pătrunderea în sălile de examen cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare.
- Candidații sunt informați că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen.

25.06.2012 - Informaţii înscriere clasa a V-a:
- Rezultatele testului de departajare din 23.06.2012: Rezultate_Test_V_2012.pdf
22.06.2012 - Informaţii Evaluare naţională la clasa a VIII-a
- Data: luni, 25.06.2012 limba şi literatura română; miercuri, 27.06.2012 matematică
- Locul de desfăşurare: Sălile 47 şi 51, etaj I
- Repartizarea candidaţilor pe săli:
- Proba de limba şi literatura română: Repartitie candidati ROMANA EN 2012.pdf
- Proba de matematică: Repartitie candidati MATEMATICA EN 2012.pdf
În atenţia candidaţilor:
- Candidaţii se vor prezenta la ora 08.30. Probele încep la ora 09.00 şi durează 120 minute
- Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate şi instrumente de scris:
<> pix/stilou cu pastă/cerneală albastră pentru redactarea lucrării
<> creion cu mină neagră pentru realizarea desenelor la proba de matematică
- Candidaţii pot să aibă şi să utilizeze instrumente de desen pentru proba de matematică. Toate desenele se fac cu creion cu
mină neagră.
- Este interzis candidaţilor să pătrundă în sălile de examen cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau
comunicare
- Candidaţii sunt informaţi că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din sala de examen şi acordarea notei
1 (unu)
Succes la Evaluarea naţională 2012!
22.06.2012 - Informaţii BAC 2012 - Rezultatele la Proba D: BAC_D_Rezultate.pdf
21.06.2012 - Situaţia privind înscrierea pentru clasa a V-a pentru anul şcolar 2012/2013: 70 de elevi înscrişi pe 60 de
locuri (22.06.2012)
Se organizează în data de 23.06.2012 în intervalul 09.00 - 11.00 un test de departajare din limba şi literatura română şi
matematică. Elevii care au participat în clasa a IV-a la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior” ediţia 2012 pot concura, la cerere,
pe baza rezultatelor obţinute la acest concurs, fără a mai susţine testul de departajare. Testul de departajare se alcătuieşte pe
baza programelor şcolare la limba şi literatura română şi matematică pentru învăţământul primar, cu accent pe materia de clasa
a IV-a.
Atenţie! Elevii care nu se prezintă la testul de departajare şi nu au solicitat echivalarea rezultatelor de la Concursul
„Gheorghe Lazăr Junior” ediţia 2012 nu vor fi înscrişi în clasa a V-a la CNGL în anul şcolar 2012/2013.
Organizarea testului de departajare:
- Elevii vor fi prezenţi la CNGL în data de 23.06.2012 ora 08.30 însoţiţi de un părinte
- Testul de departajare se desfăşoară astfel:

<> 09.00 - 09.50 - proba scrisă la limba şi literatura română
<> 09.50 - 10.00 - pauză
<> 10.00 - 10.50 - proba scrisă la matematică
21.06.2012 - Informaţii BAC 2012:
Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - Proba C
- Data: luni, 25.06.2012 - proba de înţelegere a unui text audiat şi proba scrisă; marţi, 26.06.2012 şi miercuri, 27.06.2012 proba orală
- Locul de desfăşurare: Corp B pentru proba de înţelegere a unui text audiat şi proba scrisă; sălile 29-32, parter Corp A pentru
proba orală
- Repartizarea candidaţilor pe săli pentru proba de înţelegere a unui text audiat (ITA) şi proba scrisă:
- Clasa a XII-a A: 12 A ITA-SCRIS Proba C.pdf
- Clasa a XII-a B: 12 B ITA-SCRIS Proba C.pdf
- Clasa a XII-a D: 12 D ITA-SCRIS Proba C.pdf
- Clasa a XII-a E: 12 E ITA-SCRIS Proba C.pdf
- Clasa a XII-a F: 12 F ITA-SCRIS Proba C.pdf
- Clasa a XII-a G: 12 G ITA-SCRIS Proba C.pdf
- Clasa a XII-a I: 12 I ITA-SCRIS Proba C.pdf
- Repartizarea candidaţilor pe zile, săli şi ore pentru proba orală:
- Clasa a XII-a A: 12 A ORAL Proba C.pdf
- Clasa a XII-a B: 12 B ORAL Proba C.pdf
- Clasa a XII-a D: 12 D ORAL Proba C.pdf
- Clasa a XII-a E: 12 E ORAL Proba C.pdf
- Clasa a XII-a F: 12 F ORAL Proba C.pdf
- Clasa a XII-a G: 12 G ORAL Proba C.pdf
- Clasa a XII-a I: 12 I ORAL Proba C.pdf
În atenția candidaților:
- Pentru proba de înţelegere a unui text audiat candidaţii vor fi prezenţi în faţa sălii la ora 11.30 (proba începe la 12.00 şi
durează 20 min.).
- Pentru proba scrisă candidaţii vor fi prezenţi în faţa sălii la ora 13.00 (proba începe la 13.30 şi durează 120 min.)
- Pentru proba orală candidaţii programaţi după ora 10.00 vor fi prezenţi cu cel puţin 40 de minute înainte de ora programată

- Repartizarea candidaţilor în bănci se face de către profesorii asistenţi.
- Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris.
- Este interzis candidaților pătrunderea în sălile de examen cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare.
- Candidații sunt informați că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen.
15.06.2012 - Informaţii BAC 2012:
Evaluarea competenţelor digitale - Proba D
- Data: luni, 18.06.2012; marţi, 19.06.2012; miercuri, 20.06.2012 şi joi, 21.06.2012
- Locul de desfăşurare: laboratoarele de informatică 1 & 2 (Office 2003) şi 3 (Office 2007)
- Planificarea candidaţilor pe zile şi laboratoare:
- Clasa a XII-a A: 12 A Proba D.pdf
- Clasa a XII-a B: 12 B Proba D.pdf
- Clasa a XII-a D: 12 D Proba D.pdf
- Clasa a XII-a E: 12 E Proba D.pdf
- Clasa a XII-a F: 12 F Proba D.pdf
- Clasa a XII-a G: 12 G Proba D.pdf
- Clasa a XII-a I: 12 I Proba D.pdf
În atenția candidaților:
- Candidații vor fi prezenți în fața laboratorului la ora 12.30.
- Proba de examen începe la ora 13.00 şi se încheie la ora 14.30.
- Repartizarea candidaţilor la calculatoare se face de către profesorii asistenţi.
- Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris.
- Este interzis candidaților pătrunderea în sălile de examen cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare.
- Candidații sunt informați că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen.
13.06.2012 - Informaţii BAC 2012:
Rezultatele la Proba A: BAC_A_Rezultate_2012.pdf
08.06.2012 - Informații BAC 2012:
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - Proba A începe luni, 11.06.2012 ora 12.00
Planificarea candidaților pe zile, săli și ore:

- Clasa a XII-a A: 12 A Proba A.pdf
- Clasa a XII-a B: 12 B Proba A.pdf
- Clasa a XII-a D: 12 D Proba A.pdf
- Clasa a XII-a E: 12 E Proba A.pdf
- Clasa a XII-a F: 12 F Proba A.pdf
- Clasa a XII-a G: 12 G Proba A.pdf
- Clasa a XII-a I: 12 I Proba A.pdf
În atenția candidaților:
- Cu excepția primei grupe, candidații vor fi prezenți în fața sălii cu 30 de minute înainte de ora progamată.
- Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris.
- Este interzis candidaților pătrunderea în sălile de examen cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare.
- Candidații sunt informați că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen.
Succes!
05.06.2012 - Informaţii admitere clasa a IX-a:
Proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză pentru admiterea în clase cu regim bilingv - Centrul de Examen CNGL:
- Rezultatele testului înainte de contestaţii: Rezultate test engleza 2012.pdf
02.06.2012 - Informaţii admitere clasa a IX-a:
Proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză pentru admiterea în clase cu regim bilingv - Centrul de Examen CNGL:
- Rezultatele se afişează în data de 05.06.2012 la sediul CNGL şi pe pagina de internet
- Eventualele contestaţii la proba scrisă se depun la Secretariatul CNGL în data de 05.06.2012, în intervalul 10.00-15.00
- Nu se admit contestaţii la proba orală
- Rezultatele finale după contestaţii se afişează în data de 06.06.2012 la sediul CNGL şi pe pagina de internet
01.06.2012 - Informaţii admitere clasa a IX-a:
Proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză pentru admiterea în clase cu regim bilingv - Centrul de Examen CNGL:
- repartiţia candidaţilor pe săli pentru proba scrisă: Repartitie proba scris engleza.pdf
- repartiţia candidaţilor pe ore şi săli pentru proba orală: Repartitie proba oral engleza.pdf
Proba scrisă începe la ora 09.00 şi se încheie la ora 10.00. Proba orală începe la ora 10.30 şi candidaţii se vor prezenta în faţa
sălii de examen cu o jumătate de oră înainte de ora programată - cu excepţia celor care intră în prima grupă.
Succes!

28.05.2012 - Informaţii admitere clasa a IX-a:
Proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză pentru admiterea în clase cu regim bilingv - Centrul de Examen CNGL:
1. Toţi absolvenţii claselor a VIII-a din CNGL sunt înscrişi direct de serviciul Secretariat
2. Perioada şi programul pentru înscriere pentru absolvenţii de clasa a VIII-a din alte unităţi de învăţământ:
- 28.05.2012 - 30.05.2012, intervalul 09.00 - 15.00
3. Înscrierea se face pe baza anexei la fişa de înscriere eliberată de unitatea de învăţământ absolvită
4. Proba de verificare se organizează în data de 02.06.2012, cu începere de la ora 09.00.
5. Candidaţii vor fi prezenţi în sălile de examen la ora 08.30 şi vor avea asupra lor cartea de identitate
6. Repartiţia pe săli, comisii şi ore (pentru proba orală) se afişează în data de 01.06.2012
7. Pentru detalii privind organizarea şi conţinutul probei - consultaţi anexa ordinului ministrului: Proba_bilingv_2012.pdf
8. Rezultatul este valabil pentru înscrierea în clase bilingv engleză de la orice liceu, indiferent de centrul unde a fost susţinută
proba
27.05.2012 - Rezultatele la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”:
- clasa a III-a: CLASA_III_CGL_Junior_2012.pdf
- clasa a IV-a: CLASA_IV_CGL_Junior_2012.pdf
- clasa a V-a: CLASA_V_CGL_Junior_2012.pdf
- clasa a VI-a: CLASA_VI_CGL_Junior_2012.pdf
Felicitări şi succes!
18.05.2012 - În perioada 25-27.05.2012, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, în colaborare cu
ASTRA, organizează
Zilele
Porţilor
Deschise
CNGL
ediţia
2012.
Programul
CNGL_Zilele_Portilor_Deschise_2012.pdf

Asociaţiunea
activităţilor:

30.03.2012 - În săptămâna 02-06.04.2012 se desfăşoară programul „Şcoala altfel”. Participarea elevilor şi profesorilor la
activităţile planificate şi aprobate de Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie este obligatorie.
- Precizări privind programul „Şcoala altfel”: Precizari_Scoala_altfel_CNGL.pdf
- Orarul activităţilor program „Şcoala altfel”: Orar_Scoala_altfel_CNGL.pdf
30.03.2012 - Conform deciziei Consiliului de Administrraţie şi prevederilor legale în vigoare, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”
oganizează independent concurs pentru ocuparea următoarelor posturi rezervate cu contract de muncă pe perioadă
determinată / până la întoarcerea titularului la post pentru anul şcolar 2012/2013:
- Limba germană - post publicat sub nr. 1198; rezervat concediu pentru îngrijirea copilului
- Economie; educaţie antreprenorială (13 ore); psihologie (5 ore) - post publicat sub nr. 1199; rezervat pensie de boală

27.03.2012 - În perioada 23-25.03.2012 s-a desfăşurat Concursul Interjudeţean de Matematică „Gheorghe Lazăr”. Ajuns la a
XIII-a ediţie, concursul s-a bucurat de prezenţa a 152 de elevi din judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Mureş, Sibiu şi
Vâlcea. Detalii despre concurs: Concursuri „Gheorghe Lazăr”
22.03.2012 - A avut loc festivitatea de premiere a concursului „Clasa mea”. Conform evaluării realizate de juriul desemnat de
Consiliul Şcolar al Elevilor, concursul a fost câştigat de clasa a XII-a I. Felicitări şi succes pentru anul viitor!
20.01.2012 - Cupa CNGL la schi alpin şi snowboard se organizează în data de 25.02.2012 - Arena PLATOŞ din Păltiniş. Sunt
invitaţi să participe elevi, absolvenţi şi cadre didactice. Regulament şi detalii: Cupa_CNGL_2012.pdf
12.01.2012 - Orar semestrul II, anul şcolar 2011/2012: Orar SII 2011-2012.pdf
Conducerea Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” urează tuturor elevilor, profesorilor, personalului şi partenerilor
Crăciun fericit şi La mulţi ani!
05.01.2012 - Ne cerem scuze pentru întârzierea/lipsa unor actualizări, anunţuri etc. de pe pagina de internet a CNGL în
perioada septembrie - decembrie 2011. Au existat unele probleme tehnice şi administrative. Toate informaţiile vor fi aduse la zi
în perioada ianuarie-martie 2012. Vă rugăm să reveniţi şi vă mulţumim pentru înţelegere! Pe măsură ce vor fi
realizate, actualizările vor fi menţionate în lista următoare.
Lista actualizărilor:
- [13.01] Pagina Noutăţi (arhivarea mesajelor din anii anteriori) & pagina Management (rearanjare + adăugare documente)
- [13.01] Pagina Plan de şcolarizare (proiectul 2012/2013) & pagina Planuri de învăţământ (modificat anul şcolar)
- [16.01] Paginile CDŞ, Extracurricular şi Extraşcolar (actualizare documente şi unele informaţii)
- [18.01] Paginile aferente Consiliului de Administraţie (componenţă, atribuţii, planificare, informaţii actuale)
- [19.01] Paginile aferente Consiliului Profesoral (componenţă, planificare, informaţii privind activitatea)
- [19.01] Parţial paginile Elevi - actualizare nr. elevi, date statistice etc.
- [20.01] Continuare paginile Elevi (consiliul elevilor, date statistice etc.). Paginile Părinţi (CRP - componenţa actuală)
- [30.01] Pagina proiectului Leonardo da Vinci încheiat în decembrie 2011
- [20.02] Paginile Admitere, Admitere clasa a V-a şi Admitere clasa a IX-a (calendare, metodologii, alte precizări)
- [21.02] Pagina Evaluare clasa a VIII-a (calendar, metodologie, alte precizări)
- [21.02] Pagina Bacalureat (calendar, metodologie, alte precizări). Planificarea examenelor va fi actualizată în mai-iunie 2012
22.12.2011 - Vacanţa de iarnă: sâmbătă, 24.12.2011 - duminică, 15.01.2012. Semestrul II 2011/2012 începe luni, 16.01.2012.
21.11.2011 - Vineri, 25.11.2011 va avea loc ediţia a II-a a acţiunii „3 Generaţii” iniţiată şi organizată în colaborare cu
Asociaţiunea ASTRA. Reprezentanţii celor 3 generaţii pentru ediţia din acest an: generaţia de ieri - acad. dr. Aurel Moga
(1903-1977); generaţia de astăzi - dl. Ioan Ciolan, absolvent CNGL promoţia 1987; generaţia de mâine - dl. Radu Alexandru
Nica, absolvent CNGL promoţia 1998. Programul şi detaliile acţiunii: Invitatie-Program 3 Generatii.pdf, Desfasurator 3
Generatii.pdf

07.09.2011 - Anul şcolar 2011/2012 începe luni, 12.09.2011. Elevii şi cadrele didactice se vor prezenta la şcoală la ora
08.00.
Programul zilei de luni, 12.09.2011:
- 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 2011/2012
- 10.00 - 12.00 - Dirigenţie: organizare clase, instructaj regulamente şi examene naţionale
- 12.00 - Închierea activităţilor - elevii pleacă acasă
Notă:
În caz de vreme nefavorabilă (ploaie), elevii rămân în sălile de clasă cu începere de la ora 08.00, sub supravegherea
profesorilor diriginţi. Festivitatea de deschidere se organizează în Sala de Festivităţi - cu 5 elevi reprezentanţi din fiecare clasă
desemnaţi de profesorii diriginţi, profesorii care nu au dirigenţie şi părinţii interesaţi să participe.
Consultaţi pagina Clase pentru informaţii privind diriginţii şi sălile de clasă.
Componenţa claselor a V-a:
- Clasa_V_A_2011.pdf
- Clasa_V_B_2011.pdf
Componenţa claselor a IX-a:
- Ştiinţe ale naturii:
<> Clasa_IX_A_2011.pdf (include elevii care au optat pentru intensiv franceză)
<> Clasa_IX_B_2011.pdf
- Ştiinţe ale naturii intensiv germană:
<> Clasa_IX_D_2011.pdf
- Ştiinţe ale naturii bilingv engleză:
<> Clasa_IX_E_2011.pdf
<> Clasa_IX_F_2011.pdf
- Matematică informatică intensiv informatică:
<> Clasa_IX_G_2011.pdf
<> Clasa_IX_I_2011.pdf

