Anul şcolar 2014-2015
Arhiva secțiunii Noutăți
08.07.2015 - FOARTE IMPORTANT! Absolvenții claselor a XII-a care nu au adus până în prezent poze pentru diploma de
Bacalaureat (4 poze 3/4 autocolante) să le aducă până în data de 10.07.2015 la Secretariat.
ATENȚIE! Nu se eliberează adeverințe de promovare a Bacalaureatului - pentru absolvenții care nu au adus poze la
Secretariat diploma se va elibera NUMAI după a doua sesiune de Bacalaureat (după data de 3 SEPTEMBRIE 2015!).
24.06.2015 - În atenția candidaților la examenul național de bacalaureat. Rezultate la Proba C - evaluarea competențelor
lingvistice într-o limbă de circulație internațională, toate clasele: Rezultate_Proba_C.pdf
23.06.2015 - În atenția candidaților la Evaluarea națională la clasa a VIII-a:
- Proba de matematică are loc în data de 24.06.2015
- Candidații se vor prezenta în fața sălilor la ora 08:30
- Proba de examen începe la ora 09:00 și durează până la ora 11:00
- Repartizarea candidaților în bănci se face de profesorii asistenți conform listei afișate
- Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris
- Lucrarea se redactează cu pastă/cerneală albastră, iar desenele se realizează cu creion cu mină neagră
- Candidații pot utiliza instrumente de desen la proba de matematică
- Este interzisă intrarea în sală cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare sau calcul
- Frauda/tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului și acordarea notei 1 (unu) la proba respectivă
- Sălile de examen sunt supravegheate audio-video
- Repartiția candidaților pe săli:
- Clasa a VIII-a A: EN_MATE_8_A.pdf
- Clasa a VIII-a B: EN_MATE_8_B.pdf
Vă rugăm comunicați imediat pe mail (pagina Contact) sau direct la Secretariat orice eroare sesizată!
SUCCES!
20.06.2015 - În atenția părinților elevilor de clasa a IV-a care au solicitat înscrierea în clasa a V-a la CNGL în 2015/2016:
Rezultate: Rezultate_Test_V_2015.pdf
Felicitări!
20.06.2015 - În atenția părinților elevilor de clasa a IV-a care au solicitat înscrierea în clasa a V-a la CNGL în 2015/2016:
Rezultatele se vor afișa astăzi, 20.06.2015, după finalizarea corecturii.
Pentru elevii care au participat în acest an școlar la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior” se va alege din oficiu
punctajul cel mai mare dintre cele obținute la Testul de departajare, respectiv la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”
(nu mai este necesară cererea scrisă a părinților). Rezultatele se vor afișa cu ambele punctaje obținute.
20.06.2015 - În atenția candidaților la Evaluarea națională la clasa a VIII-a:
- Proba de limba și literatura română are loc în data de 22.06.2015
- Candidații se vor prezenta în fața sălilor la ora 08:30
- Proba de examen începe la ora 09:00 și durează până la ora 11:00
- Repartizarea candidaților în bănci se face de profesorii asistenți conform listei afișate
- Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris cu pastă/cerneală albastră
- Este interzisă intrarea în sală cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare
- Frauda/tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului și acordarea notei 1 (unu) la proba respectivă
- Sălile de examen sunt supravegheate audio-video
- Repartiția candidaților pe săli:
- Clasa a VIII-a A: EN_RO_8_A.pdf
- Clasa a VIII-a B: EN_RO_8_B.pdf
Vă rugăm comunicați imediat pe mail (pagina Contact) sau direct la Secretariat orice eroare sesizată!
SUCCES!

19.06.2015 - În atenția candidaților la examenul național de bacalaureat. Proba C - evaluarea competențelor lingvistice
într-o limbă de circulație internațională:
- Proba de înțelegere a unui text audiat (ITA), urmată de proba scrisă se desfășoară luni, 22.06.2015, pentru toți
candidații
- Pentru proba de înțelegere a unui text audiat candidații se vor prezenta la ora 11:30 în fața sălilor
- Proba de înțelegere a unui text audiat se desfășoară în intervalul 12:00-12:20
- Pentru proba scrisă candidații se vor prezenta în aceleași săli la ora 12:45
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- Proba scrisă se desfășoară în intervalul 13:00-15:00
- Proba orală se desfășoară cu începere de la ora 09:00 astfel:
- Limba engleză: marți, 23.06.2015
- Limba franceză: miercuri, 24.06.2015
- Pentru proba orală, candidații programați după ora 10:00 se vor prezenta cu cel puțin 40 de minute înainte de ora
progamată
Repartiția pe săli pentru proba de înțelegere a unui text audiat (ITA) și proba scrisă:
Proba_C_ITA_SCRIS_12_A.pdf
Proba_C_ITA_SCRIS_12_B.pdf
Proba_C_ITA_SCRIS_12_D.pdf
Proba_C_ITA_SCRIS_12_E.pdf
Proba_C_ITA_SCRIS_12_F.pdf
Proba_C_ITA_SCRIS_12_G.pdf
Proba_C_ITA_SCRIS_12_I.pdf
Repartiția pe săli și ore pentru proba orală:
Proba_C_ORAL_12_A.pdf
Proba_C_ORAL_12_B.pdf
Proba_C_ORAL_12_D.pdf
Proba_C_ORAL_12_E.pdf
Proba_C_ORAL_12_F.pdf
Proba_C_ORAL_12_G.pdf
Proba_C_ORAL_12_I.pdf
Vă rugăm comunicați imediat pe mail (pagina Contact) sau direct la Secretariat orice eroare sesizată!
SUCCES!
18.06.2015 - În atenția candidaților la examenul național de bacalaureat. Rezultate la Proba D - evaluarea competențelor
digitale, toate clasele: Rezultate_Proba_D.pdf
17.06.2015 - În atenția părinților elevilor de clasa a IV-a care au solicitat înscrierea în clasa a V-a la CNGL în 2015/2016:
- Numărul de cereri depășește numărul de locuri oferite (în prezent: 105 cereri / 60 de locuri)
- Se organizează test de departajare pentru stabilirea elevilor care vor urma clasa a V-a la CNGL în 2015/2016
Detalii privind testul de departajare:
- Data: Sâmbătă, 20.06.2015
- Program:
- 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 se afișează la avizier și pe pagina de internet
Pentru elevii de clasa a IV-a care au participat la ediția din acest an școlar a Concursului „Gheorghe Lazăr Junior”:
Părinții pot solicita în scris (Cerere_recunoastere_rezultate.pdf) recunoașterea rezultatelor obținute la concurs pentru
testul de departajare. În acest caz, elevii nu mai trebuie să se prezinte la testul de departajare.
Elevii pot participa ȘI la testul de departajare. În acest caz, elevii vor candida pe baza punctajului cel mai mare obținut:
fie cel de la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”, fie cel obținut la testul de departajare.
Atenție! Elevii care nu se prezintă la testul de departajare și pentru care părinții nu au solicitat în scris echivalarea
rezultatelor de la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior” se consideră retrași și nu vor urma clasa a V-a la CNGL.
Succes!
13.06.2015 - În atenția candidaților la examenul național de bacalaureat. Proba D - evaluarea competențelor digitale:
- se desfășoară în perioada 15-16.06.2015
- planificarea candidaților pe zile și pe laboratoare:
15.06.2015
Proba_D_12_A.pdf
Proba_D_12_D.pdf
Proba_D_12_F.pdf
Proba_D_12_G.pdf
Proba_D_12_I.pdf
16.06.2015
Proba_D_12_B.pdf
Proba_D_12_E.pdf
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În atenția candidaților:
- Candidații vor fi prezenți în fața laboratorului la ora 12.30 (nu se admit întârzieri).
- 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.
- Sălile de examen sunt supravegheate audio-video.
- Procedura de organizare și desfășurare a probei D: Procedura_Proba_D_2015.pdf
Vă rugăm comunicați imediat pe mail (pagina Contact) sau direct la Secretariat orice eroare sesizată!
SUCCES!

10.06.2015 - În atenția candidaților la examenul național de bacalaureat. Rezultate la Proba A - evaluarea competențelor
lingvistice de comunicare în limba română, toate clasele: Rezultate_Proba_A.pdf
05.06.2015 - În atenția candidaților la examenul național de bacalaureat. Proba A - evaluarea competențelor lingvistice
de comunicare în limba română:
- se desfășoară în perioada 08-10.06.2015
- planificarea candidaților pe săli, zile 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_G.pdf
Proba_A_12_I.pdf
- cu excepția primei grupe, candidații se vor prezenta cu 30 de minute înainte de ora programată
- candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris
- este interzisă intrarea în sala de examen 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
Vă rugăm comunicați imediat pe mail (pagina Contact) sau direct la Secretariat orice eroare sesizată!
SUCCES!
02.06.2015 - Rezultate finale la proba de verificare a a cunoștințelor de limba engleză pentru admiterea în anul școlar
2015-2016 în clasele a IX-a cu program bilingv engleză: Rezultate_test_engleza_final.pdf
28.05.2015 - Rezultate înainte de contestații la proba de verificare a a cunoștințelor de limba engleză pentru admiterea
în anul școlar 2015-2016 în clasele a IX-a cu program bilingv engleză: Rezultate_test_engleza.pdf
26.05.2015 - În atenția candidaților la proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză pentru admiterea în anul
școlar 2015-2016 în clasele a IX-a cu program bilingv engleză: Test_Engleza_Admitere_2015_2016.pdf
24.05.2015 - Rezultate Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”:
- clasa a III-a: Clasa_III_CGL_Junior_2015.pdf
- clasa a IV-a: Clasa_IV_CGL_Junior_2015.pdf
- clasa a V-a: Clasa_V_CGL_Junior_2015.pdf
- clasa a VI-a: Clasa_VI_CGL_Junior_2015.pdf
Felicitări tuturor participanților!
23.05.2015 - În atenția elevilor participanți la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”, ediția a X-a:
- Rezultatele se afișează duminică, 24.05.2015, ora 11:00
- Festivitatea de premiere are loc duminică, 24.05.2015, ora 10:00 în Sala de Festivități de la CNGL
- Subiecte și bareme de notare pentru toate clasele:
- CGL_Junior_2015_Romana.zip
- CGL_Junior_2015_Matematica.zip
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20.05.2015 - Zilele Porților Deschise CNGL - ediția 2015:
- Invitație și program: Zilele_Portilor_Deschise_2015.pdf
- Cele mai bune rezultate ale anului școlar: Rezultate_olimpiade_concursuri_2015.pdf
04.05.2015 - Ediția a X-a a Concursului de Matematică-Română „Gheorghe Lazăr Junior” se va desfășura în data de
23.05.2015. Urmăriți pagina concursului pentru detalii [click aici]
20.04.2015 - În atenția elevilor:
- Invitație participare și concurs afișe Crosul Cardiologilor - Crosul Inimii: Invitatie_Crosul_Cardiologilor.jpg
28.03.2015 - Rezultate finale Concursul Interjudețean de Matematică „Gheorghe Lazăr”, Ediția a XVI-a:
- Clasa a VII-a: CIGL_2015_Clasa_VII.pdf
- Clasa a VIII-a: CIGL_2015_Clasa_VIII.pdf
- Clasa a IX-a: CIGL_2015_Clasa_IX.pdf
- Clasa a X-a: CIGL_2015_Clasa_X.pdf
- Clasa a XI-a: CIGL_2015_Clasa_XI.pdf
- Clasa a XII-a: CIGL_2015_Clasa_XII.pdf
Felicitări și succes la Olimpiada Națională de Matematică!
17.03.2015 - Rezultate DELF, sesiunea februarie 2015, centrul delocalizat CNGL:
- SB Admis fevr 2015 JUNIOR.pdf
- SB Admis fevr 2015 ADULTES.pdf
12.03.2015 - În atenția elevilor de clasa a XI-a și a XII-a:
- Rezultate simulare probe scrise examen național de bacalaureat:
- Clasa a XI-a: Rezultate_SIMBAC_XI_2015.pdf
- Clasa a XII-a: Rezultate_SIMBAC_XII_2015.pdf
05.03.2015 - În atenția elevilor de clasa a VIII-a:
- Rezultate simulare evaluare națională: Rezultate_SIM_EN_2015.pdf
04.03.2015 - În atenția elevilor de clasa a XII-a:
- Simularea probei scrise E.d) are loc vineri, 06.03.2015
- Rămân în vigoare regulile precizate pentru simulările probelor anterioare
- Repartiția elevilor pe săli:
- Repartitie_sali_Proba_E.d)_corectat.pdf
Verificați cu atenție disciplina! În cazul în care există erori, comunicați la secretariat sau pe e-mail folosind
pagina Contact.
Succes!

27.02.2015 - În atenția elevilor de clasa a XI-a și a XII-a:
- Simularea probei scrise la Limba și literatura română are loc luni, 02.03.2015
- Simularea probei scrise la Matematică are loc miercuri, 04.03.2015
- Elevii vor fi prezenți în sălile de examen cel mai târziu la ora 08:30
- Simularea probelor scrise durează 3 ore - de la ora 09:00 la ora 12:00
- Prezența la simularea probelor scrise este obligatorie. Elevii absenți nemotivat vor acumula 5 absențe nemotivate în
catalog
- Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris
- Lucrarea se redactează cu pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră
- Desenele/schemele se realizează cu creion cu mină neagră
- La proba de matematică se pot folosi instrumente de desen
- Este interzis elevilor:
- pătrunderea în sălile de examen cu materiale ajutătoare
- pătrunderea în sălile de examen cu mijloace electronice de comunicare sau calcul
- Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen
- Repartiția elevilor pe săli pentru simularea probelor scrise la Limba și literatura română și Matematică:
- Repartitie_sali_clasa_XI.pdf
- Repartitie_sali_clasa_XII.pdf
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Succes!

19.02.2015 - În atenția candidaților DELF: programarea pentru examenele desfăşurate sâmbătă, 21.02.2015 şi duminică,
22.02.2015la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”:
- SB A1 ELEV.pdf
- SB A2 ELEV.pdf
- SB B1 ELEV.pdf
- SB B2 ELEV.pdf
- SB B1 Adulti.pdf
De asemenea, vă rugăm consultați și pagina Institutului Francez.
Succes!

18.02.2015 - În atenția elevilor de clasa a VIII-a și a XII-a: Simulare_EvalNat_BAC_2015.pdf
06.02.2015 - Au fost actualizate informațiile privind înscrierea în clasa a V-a pentru anul școlar 2015/2016. Părinții și elevii
interesați sunt rugați să consulte pagina Admitere clasa a V-a
09.09.2014 - Anul şcolar 2014/2015 începe luni, 15.09.2014. Elevii şi cadrele didactice se vor prezenta la şcoală la
ora 08.00.
Repartiţia claselor: Clase_2014_2015.pdf
Programul zilei de luni, 15.09.2014:
- 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 de clasa a IX-a care susțin testul de limba franceză/germană
- 12.00 - 13.00 - Test de limba franceză/germană pentru elevii claselor a IX-a care au optat pentru intensiv
franceză/germană
Notă: În caz de vreme nefavorabilă (ploaie), elevii rămân în sălile de clasă cu începere de la ora 08.00, sub supravegherea
diriginţilor.
Atenţie! Elevii admişi în clasa a IX-a care au optat pentru intensiv franceză (IX A), respectiv intensiv germană (IX D) vor
susţine în data de 15.09.2014 - ora 12.00, un test la limba modernă respectivă. Clasele a IX-a B (limba modernă II germană) și
a IX-a D (intensiv germană) se vor definitiva în baza rezultatelor testului de limba germană (16.09.2014). Sălile pentru test se
anunță luni, 15.09.2014.
Lista elevilor care se vor prezenta la testul de limba franceză/germană (conform opțiunii exprimate în scris la înscriere):
- Test_franceza_2014_2015.pdf
- Test_germana_2014_2015.pdf
Documente pentru activitatea de dirigenţie din data de 15.09.2014:
- Nota_diriginti_15.09.2014.pdf
- Program_15.09.2014.pdf
- Extras_Regulament.pdf
- Procedura_situatie_urgenta.pdf
- Reguli_absente_elevi.pdf
- Atributii_elev_serviciu_scoala.pdf
Componenţa claselor a V-a:
- Clasa_V_A_2014_2015.pdf
- Clasa_V_B_2014_2015.pdf
Componenţa claselor a IX-a:
- Ştiinţe ale naturii:
<> Clasa_IX_A_2014_2015.pdf (intensiv franceză / limba modernă II franceză)
<> Clasa_IX_B_2014_2015.pdf (limba modernă II germană; temporar)
<> Clasa_IX_D_2014_2015.pdf (intensiv germană; temporar)
Notă: Definitivarea componenţei claselor IX B și IX D se va face după testul de limba germană din 15.09.2014
- Ştiinţe ale naturii bilingv engleză:
<> Clasa_IX_E_2014_2015.pdf
<> Clasa_IX_F_2014_2015.pdf
- Matematică informatică intensiv informatică:
<> Clasa_IX_I_2014_2015.pdf
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