Anul şcolar 2012/2013
06.07.2013 - Înscrierea elevilor admişi în clasa a IX-a:
- Perioada de înscriere: 17.07.2013 - 26.07.2013
- Program: în zilele lucrătoare, intervalul 09.00 - 14.00
- Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:
<> cererea de înscriere (model tipizat la secretariat și aici: Cerere_inscriere_clasa_IX.pdf)
<> cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie legalizată
<> adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea națională din clasa a VIII-a
<> foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale)
<> fișa medicală
Elevii admiși în clasa a IX-a la specializarea științe ale naturii (cod 102) vor completa de
asemenea și o fișă de exprimare a opțiunilor privind înscrierea în clasa de intensiv germană
sau intensiv franceză, respectiv privind disciplina opțională, conform modelului:
Fisa_optiuni_SN.pdf Admiterea în clasa de intensiv germană sau intensiv franceză se decide
în urma testului care va avea loc după începerea școlii.
Atenție! Candidații care nu își depun dosarele de înscriere în perioada 17.07.2013 26.07.2013, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi
utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere. Acești
candidați vor fi repartizați de comisia de admitere județeană pe locurile rămase libere, după
rezolvarea cazurilor speciale. (conform art. 53, alin. (3) din OMECTS nr. 4802/31.08.2010)

04.07.2013 - Admitere clasa a IX-a. Ierarhia la nivel județean a absolvenților clasei a VIII-a
din CNGL: Ierarhie_admitere_IX.pdf
Verificați cu atenție toate notele și raportați orice problemă mâine, 05.07.2013, înainte de
completarea fișei de opțiuni. De asemenea, verificați cu atenție toate datele din fișa de opțiuni
înainte de completare și raportați orice problemă.
Felicitări și succes în continuare!

28.06.2013 - Admitere clasa a IX-a. Completarea opțiunilor pentru admiterea în clasa a IX-a are
loc vineri, 05.07.2013. Verificarea opțiunilor în fișa martor are loc luni, 08.07.2013.
Planificarea pe ore este afișată la CNGL și în fișierul: Planificare_completare_verificare_fise.pdf
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27.06.2013 - Examen de Bacalaureat 2013. Proba C - Evaluarea competențelor lingvistice într-o
limbă de circulație internațională:
- Rezultate: BAC_C_2013_Rezultate.pdf
Felicitări și succes în continuare!

25.06.2013 - Examen de Bacalaureat 2013. Proba C - Evaluarea competențelor lingvistice într-o
limbă de circulație internațională:
Sălile pentru proba orală au fost modificate. Candidații se vor prezenta la sălile 1, 2 și 5 din Corpul
B, parter. NU au fost modificate datele și orele de intrare în examen.

22.06.2013 - Înscriere clasa a V-a - Rezultatele testului: Rezultate_Test_V_2013.pdf
Felicitări și succes în clasa a V-a!

21.06.2013 - Înscriere clasa a V-a - Test de departajare:
- Număr total de candidați înscriși: 88
- Data: 22.06.2013
- Ora: 09:00 - 11:00 (elevii vor fi prezenți la ora 08:30, însoțiți de un părinte)
- Săli: Test_Clasa_V_Repartitie_Sali.pdf
- Lista elevilor care au solicitat recunoașterea rezultatelor de la Concursul „Gheorghe Lazăr
Junior”: Echivalare_CGLJ_2013.pdf
Succes!

21.06.2013 - Evaluare națională clasa a VIII-a
- Informații privind organizarea: INFO_Organizare_EN.pdf
- Informații privind rezultatele și contestațiile: INFO_Rezultate_Contestatii_EN.pdf
- Repartiția candidaților pe săli:
<> Proba de limba și literatura română, 25.06.2013: Repartitie_Sali_ROMANA_EN.pdf
<> Proba de matematică, 27.06.2013: Repartitie_Sali_MATEMATICA_EN.pdf
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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)
- Sălile de examen sunt supravegheate video
Succes la Evaluarea naţională 2013!

20.06.2013 - Înscriere clasa a V-a - până în data de 20.06.2013 au fost înregistrate 80 de cereri de
înscriere în clasa a V-a. Având în vedere că numărul de locuri alocat este de 60, se organizează un
test de departajare din matematică și limba română. Testul se organizează în data de 22.06.2013.
Elevii, însoțiți de părinți, vor fi prezenți la ora 08.30 - cu excepția celor care au solicitat în scris
recunoașterea rezultatelor obținute la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”. Elevii care nu se
prezintă la test sau pentru care părinții nu au solicitat în scris recunoașterea rezultatelor
obținute la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior” - nu vor putea fi înscriși în clasa a V-a la
CNGL în anul școlar 2013/2014. Detalii: Info Test V.pdf

19.06.2013 - Examen de Bacalaureat 2013. Proba C - Evaluarea competențelor lingvistice într-o
limbă de circulație internațională:
- Date:
- 25.06.2013 - proba de înțelegere a unui text audiat și în continuare proba scrisă

- 26 și 27.06.2013 - proba orală

- Locul de desfăşurare:
- Săli din corpul B pentru proba de înțelegere a unui text audiat și proba scrisă
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- Sălile 1, 2 și 5 din corpul B, parter, pentru proba orală

- Repartizarea candidaţilor pe săli pentru proba de înţelegere a unui text audiat (ITA) şi proba
scrisă:
- Clasa a XII-a A: Proba_C_ITA_SCRIS_12_A.pdf

- Clasa a XII-a B: Proba_C_ITA_SCRIS_12_B.pdf

- Clasa a XII-a D: Proba_C_ITA_SCRIS_12_D.pdf

- Clasa a XII-a E: Proba_C_ITA_SCRIS_12_E.pdf

- Clasa a XII-a F: Proba_C_ITA_SCRIS_12_F.pdf

- Clasa a XII-a G: Proba_C_ITA_SCRIS_12_G.pdf

- Clasa a XII-a I: Proba_C_ITA_SCRIS_12_I.pdf

- Repartizarea candidaţilor pe zile, săli şi ore pentru proba orală:
- Clasa a XII-a A: Proba_C_ORAL_12_A.pdf

- Clasa a XII-a B: Proba_C_ORAL_12_B.pdf

- Clasa a XII-a D: Proba_C_ORAL_12_D.pdf

- Clasa a XII-a E: Proba_C_ORAL_12_E.pdf

- Clasa a XII-a F: Proba_C_ORAL_12_F.pdf
- Clasa a XII-a G: Proba_C_ORAL_12_G.pdf

- Clasa a XII-a I: Proba_C_ORAL_12_I.pdf
În atenția candidaților:
- Pentru proba de înţelegere a unui text audiat (25.06) candidaţii vor fi prezenţi în faţa sălii la ora
11.30
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- Pentru proba scrisă (25.06) candidaţii vor fi prezenţi în faţa sălii la ora 13.00
- Pentru proba orală (26-27.06) candidaţii programaţi după ora 10.00 vor fi prezenţi cu 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.

19.06.2013 - Examen de Bacalaureat 2013. Proba D - Evaluarea competențelor digitale:
- Rezultate:
- Clasa a XII a A: Rezultate_Proba_D_12_A.pdf
- Clasa a XII-a B: Rezultate_Proba_D_12_B.pdf
- Clasa a XII-a D: Rezultate_Proba_D_12_D.pdf
- Clasa a XII-a E: Rezultate_Proba_D_12_E.pdf
- Clasa a XII-a F: Rezultate_Proba_D_12_F.pdf
- Clasa a XII-a G: Rezultate_Proba_D_12_G.pdf
- Clasa a XII-a I: Rezultate_Proba_D_12_I.pdf
Felicitări și succes în continuare!

15.06.2013 - Examen de Bacalaureat 2013. Proba D - Evaluarea competențelor digitale:
- Date: 17 și 18.062013
- Ora de începere: ora 13.00 (candidații se prezintă la ora 12.30)
- Săli: Laborator 3 corp A și Laborator 4 corp B
- Planificarea candidaților pe zile și laboratoare:
- Clasa a XII a A: Proba_D_12_A.pdf
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- Clasa a XII-a B: Proba_D_12_B.pdf
- Clasa a XII-a D: Proba_D_12_D.pdf
- Clasa a XII-a E: Proba_D_12_E.pdf
- Clasa a XII-a F: Proba_D_12_F.pdf
- Clasa a XII-a G: Proba_D_12_G.pdf
- Clasa a XII-a I: Proba_D_12_I.pdf
- Informații importante pentru candidați:
<> Candidații vor fi prezenți în fața laboratoarelor la ora 12.30. Proba începe la ora 13.00 și se
încheie la ora 14.30.
<> Repartizarea candidaților la calculatoare se face de profesorii asistenți.
<> Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris
<> Este interzisă intrarea în săli cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de
comunicare
<> Frauda/tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen
Succes!

07.06.2013 - Examen de Bacalaureat 2013. Proba A - Evaluarea competențelor lingvistice de
comunicare orală în limba română:
- Rezultate:
- Clasa a XII a A: Rezultate_Proba_A_12_A.pdf
- Clasa a XII-a B: Rezultate_Proba_A_12_B.pdf
- Clasa a XII-a D: Rezultate_Proba_A_12_D.pdf
- Clasa a XII-a E: Rezultate_Proba_A_12_E.pdf
- Clasa a XII-a F: Rezultate_Proba_A_12_F.pdf
- Clasa a XII-a G: Rezultate_Proba_A_12_G.pdf
- Clasa a XII-a I: Rezultate_Proba_A_12_I.pdf
Felicitări și succes în continuare!
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07.06.2013 - Examen de Bacalaureat 2013. Proba A - Evaluarea competențelor lingvistice de
comunicare orală în limba română:
- Date: 10, 11 și 12.06.2013
- Ora de începere: ora 09.00
- Săli: 29, 31 și 32 - parter, corp A
- Planificarea candidaților pe zile, săli și ore:
- Clasa a XII a A: Proba_A_12_A.pdf
- Clasa a XII-a B: Proba_A_12_B.pdf
- Clasa a XII-a D: Proba_A_12_D.pdf
- Clasa a XII-a E: Proba_A_12_E.pdf
- Clasa a XII-a F: Proba_A_12_F.pdf
- Clasa a XII-a G: Proba_A_12_G.pdf
- Clasa a XII-a I: Proba_A_12_I.pdf
- Informații importante pentru candidați:
<> Cu excepția primei grupe, candidații vor fi prezenți cu 30 de minute înainte de ora
programată
<> Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris
<> Este interzisă intrarea în săli cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de
comunicare
<> Frauda/tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen
Succes!

04.06.2013 - Nu au fost înregistrate contestații la proba de limba engleză.
Rezultatele finale: Rezultate_Test_Engleza_2013_1.pdf
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03.06.2013 - Rezultate proba de limba engleză, înainte de
contestații: Rezultate_Test_Engleza_2013_1.pdf

02.06.2013 - Rezultatele la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”:
- Clasa_III_CGL_Junior_2013.pdf
- Clasa_IV_CGL_Junior_2013.pdf
- Clasa_V_CGL_Junior_2013.pdf
- Clasa_VI_CGL_Junior_2013.pdf
Felicitări tuturor participanților!

31.05.2013 - În atenția candidaților la testul de lmba engleză pentru admiterea în clasa a IX-a,
centrul de examen CNGL:
- Repartiția pe săli pentru proba scrisă de limba engleză: Repartitie_sali_test_engleza.pdf
- Candidații vor fi prezenți la ora 08.30 și vor avea asupra lor cartea de identitate și pix/stilou cu
pastă/cerneală albastră
- Proba orală începe la ora 10.30 și se organizează în sălile 29, 31 și 32, parter, corpul A
- Repartiția pe ore a candidaților pentru proba orală se afișează la avizier și pe ușile sălilor
- Pentru proba orală, cu excepția primei grupe, candidații vor fi prezenți în fața sălii cu 30 de
minute înainte de ora afișată

27.05.2013 - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu organizează în perioada 15-21 iulie 2013
Școala de vară: Alege-ți cariera SMART. Școala de vară este organizată pentru elevii claselor a
XI-a. Pentru detalii:
- Regulament_Scoala_de_vara_SMART.pdf
- Program_Scoala_de_vara_SMART.pdf
- Formular_inscriere_Scoala_de_vara_SMART.pdf
- Pagina de internet a Școlii de vară
Elevii interesați se pot adresa pentru lămuriri suplimentare doamnei prof. Preda Georgeta. În
săptămâna 03-07 iunie 2013 se va organiza o întâlnire cu elevii claselor a XI-a pentru informare.
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24.05.2013 - Programul detaliat pentru Zilele Porților Deschise - ediția 2013:
Program_Zilele_Portilor_Deschise_CNGL_2013.pdf

21.05.2013 - Informațiile actualizate privind admiterea și examenele naționale sunt
disponibile pe paginile:
- Admitere clasa a V-a
- Admitere clasa a IX-a
- Evaluare națională clasa a VIII-a
- Bacalaureat
Vă rugăm consultați aceste pagini cu regularitate în perioada următoare pentru informații
actualizate și detaliate!

18.05.2013 - Zilele Porților Deschise se organizează în perioada 31.05-02.06.2013. Evenimente
importante:
- Vineri, 31.05.2013, ora 11 - Gala CNGL
- Sâmbătă, 01.06.2013, între orele 09 și 11 - Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”
- Duminică, 02.06.2013, ora 10 - Festivitate de premiere Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”

18.05.2013 - În atenția elevilor care doresc să se înscrie în clasa a V-a la CNGL - urmăriți
pagina Admitere în clasa a V-a.

11.03.2013 - Rezultate Examene DELF: Liste_des_admis SIBIU.pdf

25.02.2013 - În atenţia elevilor şi absolvenţilor CNGL. În data de 02.03.2013 are loc pe Arena
Platoş, Păltiniş Cupa CNGL la schi alpin şi snowboard, ediţia a XXI-a. Detalii:
Cupa_CNGL_2013.pdf

07.02.2013 - În atenţia candidaţilor la Examenele DELF. Examenele se organizează la CNGL
în zilele de 09.02.2013 şi 10.02.2013. Vă rugăm citiţi cu atenţie instrucţiunile din documentul
următor: Convocation DELFDALF Sibiu-02-2013.pdf. Candidaţii vor avea asupra lor
obligatoriu cartea de identitate.
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Sălile şi planificarea candidaţilor:
Liste passations ORAL FEVRIER 2013 Sibiu.pdf
Liste passations ECRIT FEVRIER 2013 Sibiu.pdf
Vă dorim succes!

14.09.2012 - Anul şcolar 2012/2013 începe luni, 17.09.2012. Elevii şi cadrele didactice se vor
prezenta la şcoală la ora 08.00.
Programul zilei de luni, 17.09.2012:
- 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 - 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 diriginţilor.
Repartiţia claselor: Clase_Diriginti_Sali_2012-2013.pdf
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 18.09.2012 - ora 13.00, un test la limba modernă
respectivă. În urma rezultatelor testului, vor fi admişi 28 de elevi în fiecare dintre cele două clase.
Elevii care nu vor fi admişi în clasele cu predare intensivă franceză/germană vor fi repartizaţi în
clasa a IX-a B.
Documente pentru activitatea de dirigenţie din data de 17.09.2012:
- Program_17.09.2012.pdf
- Nota_diriginti_17.09.2012.pdf
- Extras_Regulament.pdf
- Procedura_situatie_urgenta.pdf
- Reguli_absente_elevi.pdf
- Atributii_elev_serviciu_scoala.pdf
Componenţa claselor a V-a:
- 5A_2012-2013.pdf
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- 5B_2012-2013.pdf
Componenţa claselor a IX-a:
- Ştiinţe ale naturii:
<> 9A_2012-2013.pdf (intensiv franceză)
<> 9B_2012-2013.pdf
<> 9D_2012-2013.pdf (intensiv germană)
Notă: Definitivarea componenţei claselor a IX-a A, a IX-a B şi a IX-a D se va face după testul
de franceză/germană din 18.09.2012
- Ştiinţe ale naturii bilingv engleză:
<> 9E_2012-2013.pdf
<> 9F_2012-2013.pdf
- Matematică informatică intensiv informatică:
<> 9I_2012-2013.pdf
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