06.07.2017 (actualizare 07.07.2017) - Diplomele de bacalaureat se eliberează astfel:
- începând de luni, 10.07.2017, ora 09:00 absolvenților care nu au depus contestații
- începând de miercuri, 12.07.2017, ora 09:00 absolvenților care au depus contestații
Vă rugăm să înțelegeți următoarele:
- Sunt 213 diplome de completat (față-verso) cu foarte multe informații care trebuie atent verificate de două ori.
- Fiecare diplomă trebuie semnată de președintele Comisiei de bacalaureat, care nu este din CNGL.
- Pe fiecare diplomă trebuie aplicat timbrul sec la IȘJ Sibiu, conform unei planificări stabilite la nivelul acestei instituții.
- Există un singur secretar șef în CNGL care are, conform legii, responsabilitatea completării și eliberării diplomelor.
Vă rugăm să nu creați presiuni pentru eliberarea mai devreme a diplomelor. Vă rugăm INSISTENT să NU sunați directorul
sau secretarul șef CNGL, Inspectorul școlar general, Prefectul, Ministrul educației, Președintele României, Președintele
Consiliului European, Secretarul General ONU, Donald Trump sau pe oricine altcineva pentru a „urgenta” lucrurile pentru
că NU VEȚI OBȚINE altceva decât un răspuns - atât de politicos cât se poate în acest moment - că ne străduim să
rezolvăm această problemă în cel mai scurt timp posibil.
ÎNȚELEGEM faptul că vreți să plecați în concediu, că termenul limită de depunere este de 15 iulie pentru anumite facultăți
(pentru că nu au habar de calendarul examenului de BAC și, dacă au, nu le pasă) și că sunteți nerăbdători să vă obțineți
diploma.
NE STRĂDUIM, lucrând NEPLĂTIȚI peste orele de program și în ZILE LIBERE stabilite prin Codul muncii și Contractul
colectiv de muncă (în continuare NEPLĂTIȚI) să rezolvăm eliberarea diplomelor cât mai curând posibil pentru că, pur și
simplu, ȚINEM la absolvenții noștri, le APRECIEM în mod deosebit rezultatele și ne dorim să îi AJUTĂM.
Orice presiune nu face altceva decât să consume TIMP PREȚIOS pentru rezolvarea acestei probleme
în mod ECHITABIL, pentru TOȚI ABSOLVENȚII.
MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

05.07.2017 - Rezultate examene naționale 2017
Statistica rezultatelor la examenul de bacalaureat înainte de contestații pentru cei 213 absolvenți promoția 2017:
- Promovabilitate: 100%
- Repartiția pe tranșe de medii:
10: 1 absolvent (0,47%)
9,00-9,99: 140 de absolvenți (65,73%)
8,00-8,99: 61 de absolvenți (28,64%)
7,00-7,99: 10 absolvenți (4,69%)
6,00-6,99: 1 absolvent (0,47%)
- Note de 10 la limba și literatura română: 3 (1,41%)
- Note de 10 la matematică: 57 (26,76%)
- Note de 10 la proba la alegere: 32 (15,02%)
- Media mediilor obținute de toți absolvenții: 9,11
Felicitări absolventei noastre Linte Floarea Irina pentru media 10 obținută!
Felicitări tuturor absolvenților și profesorilor noștri pentru rezultatele foarte bune obținute! Statistica rezultatelor la
examenul de bacalaureat înainte de contestații clasează Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” pe primul loc în județul
Sibiu!
Statistica rezultatelor finale la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a pentru cei 62 de absolvenți promoția 2017:
- Medii peste 5,00: 100%
- Repartiția pe tranșe de medii:
9,00-9,99: 47 de absolvenți (75,81%)
8,00-8,99: 13 absolvenți (20,97%)
7,00-7,99: 2 absolvenți (3,23%)
- Note de 10 la matematică: 22 (35,48%)
- Media mediilor obținute de toți absolvenții: 9,22
Felicitări absolventului nostru Lupp Laurențiu George pentru cea mai mare medie obținută în județul Sibiu - 9,95!
Felicitări tuturor absolvenților și profesorilor noștri pentru rezultatele foarte bune obținute! Statistica rezultatelor finale
la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a clasează Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” pe primul loc în județul Sibiu!
30.06.2017 - Rezultate contestații Evaluare Națională clasa a VIII-a: Rezultate_Contestatii_EN_VIII_2017.pdf
30.06.2017 - Absolvenții claselor a VIII-a se vor prezenta luni, 03.07.2017 împreună cu un părinte pentru completarea
fișelor de opțiuni conform următorului grafic: Planificare_completare_optiuni_IX.pdf

26.06.2017 - Evaluare națională clasa a VIII-a - rezultate înainte de contestații: Rezultate_EN_VIII_2017.pdf
Eventualele contestații se depun astăzi, 26.06.2017, în intervalul 16:00-20:00 la Secretariatul CNGL
20.06.2017 - Evaluare națională clasa a VIII-a
Citiți cu atenție următoarele documente:
- Calendar_program_instructiuni_atentionari.pdf (candidații care nu au carte de identitate se vor prezenta cu o copie după
certificatul de naștere sau carnetul de elev vizat la zi)
- Prevederi_metodologice.pdf
Repartiția pe săli pentru proba scrisă la Matematică - 21.06.2017:
- Repartitie_sali_Matematica_21.06.2017.pdf
- Sala pentru depozitarea obiectelor personale: sala 61
Date de contact pentru sesizarea oricăror nereguli în organizarea și desfășurarea Evaluării naționale:
- tel_verde_pentru_evaluare_nationala_2017.pdf
Succes!
16.06.2017 - Bac 2017:Rezultate_BAC_Proba_C_2017.pdf
15.06.2017 - Admitere clasa a V-a:
- Rezultate_finale_2017.pdf
Felicitări!
15.06.2017 - Admitere clasa a V-a:
- Subiect_barem_ROMANA_2017.pdf
- Subiect_barem_MATE_2017.pdf
13.06.2017 - BAC 2017: Rezultate_Proba_D.pdf
12.06.2017 - BAC 2017
Proba C - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională:
- Proba de înțelegere a unui text audiat (ITA), urmată de proba scrisă: 14.06.2017 pentru toți candidații
- Pentru proba de ITA, candidații se prezintă în fața sălilor la ora 11:30. Proba de ITA se desfășoară în intevalul 12:0012:20
- Pentru proba scrisă, candidații se prezintă în aceleași săli la ora 12:45. Proba scrisă se desfășoară în intervalul 13:0015:00
- Proba orală limba engleză: 15.06.2017, cu începere de la ora 09:00
- Proba orală limba franceză și limba germană: 16.06.2017, cu începere de la ora 09:00
- Locul de desfăşurare:
- Proba de înțelegere a unui text audiat, urmată de proba scrisă: săli de clasă din corpul B
- Proba orală: săli de clasă de la parter din corpul A
- Planificarea candidaţilor pentru proba de înțelegere a unui text audiat și pentru proba scrisă:
- Fișier Excel pentru căutare rapidă: Repartitie_BAC_Proba_C_ITA_SCRIS_2017.xlsx
- Fișier pdf martor: Repartitie_BAC_Proba_C_ITA_SCRIS_2017.pdf
- Planificarea candidaţilor pentru proba orală:
- Fișier Excel pentru căutare rapidă: Repartitie_BAC_Proba_C_ORAL_2017.xlsx
- Fișier pdf martor: Repartitie_BAC_Proba_C_ORAL_2017.pdf
În atenția candidaților:
- 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
Comunicați imediat la Secretariat sau prin e-mail orice problemă!
Succes!
12.06.2017 - Admitere clasa a V-a - test Limba și literatura română și Matematică:
- Data: Joi, 15.06.2017
- Program:
- Elevii se vor prezenta la ora 14:30 însoțiți de un părinte
- 15:00-15:50 proba scrisă la Limba și literatura română
- 15:50-16:00 pauză (elevii nu părăsesc incinta școlii)

- 16:00-16:50 proba scrisă la Matematică
- Repartiția elevilor pe săli: Repartitie_test_RO_MATE.pdf
- Elevi care au solicitat echivalarea rezultatelor de la CGL Junior: Echivalari_CGLJunior.pdf
Atenție! Părinții elevilor nu au acces în săli, respectiv pe holul de la etajul I în timpul pauzei!
Succes!
08.06.2017 - Admitere clasa a V-a: Rezultate_engleza.pdf
Situația înscrierii:
- 98 de elevi înscriși pe 60 de locuri
- 98 de elevi declarați admiși la testul de Limba engleză
Se organizează testul de departajare din Limba și literatura română și Matematică în data de 15.06.2017. Succes!
07.06.2017 - BAC 2017: Rezultate_BAC_Proba_A_2017.pdf
07.06.2017 - Admitere clasa a V-a
Testul de Limba engleză:
- Data: Joi, 08.06.2017
- Program:
- Elevii se vor prezenta la ora 13:30 însoțiți de un părinte
- 14:00-14:50 proba scrisă
- Proba orală începe la ora 15:00
- Repartiția elevilor pe săli:
- Repartitie_proba_scrisa.pdf
- Repartitie_proba_orala.pdf
- Elevi declarați admiși pe baza examenului Cambridge promovat anterior: Echivalari_Cambridge.pdf
- Alte informații importante pentru elevi și părinți:
- Toate sălile sunt la etajul II în corpul principal de clădire (A)
- Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev și instrumente de scris
- La proba scrisă, lucrarea se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră
- Este interzisă intrarea în săli cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare
- Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen
- După proba scrisă, elevii rămân la etajul II în corpul principal de clădire (A) pentru proba orală
- Este interzis accesul părinților în săli
Succes!
06.06.2017 - BAC 2017
Proba D - Evaluarea competenţelor digitale:
- Data: 09, 12-13.06.2017
- Locul de desfăşurare: Laboratorul 3 (corp A) și Laboratorul 4 (corp B)
- Planificarea candidaţilor pe zile şi laboratoare:
- Fișier Excel pentru căutare rapidă: Repartitie_BAC_Proba_D_2017.xlsx
- Fișier pdf martor: Repartitie_BAC_Proba_D_2017.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
- Sălile de examen sunt supravegheate audio-video
Comunicați imediat la Secretariat sau prin e-mail orice problemă!
Succes!
31.05.2017 - BAC 2017
Proba A - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română:
Data: 06-07.06.2017
Repartiția pe săli și ore:
- Fișier Excel pentru căutare rapidă: Repartitie_BAC_Proba_A_2017.xlsx
- Fișier pdf martor: Repartitie_BAC_Proba_A_2017.pdf

În atenția candidaților:
- Cu excepția primei grupe, candidații vor fi prezenți în fața sălii cu cel puțin 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.
- Sălile de examen sunt supravegheate audio-video.
Comunicați imediat la Secretariat sau prin e-mail orice problemă!
Succes!
30.05.2017 - Nu au fost înregistrate contestații la proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză. Rezultatele afișate
anterior rămân definitive.
29.05.2017 - Rezultate proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză:
- Rezultate_engleza_2017.pdf
- Echivalare_engleza.pdf
Eventualele contestații la proba scrisă se depun astăzi, 29.05.2017, la Secretariatul CNGL până la ora 14:00
27.05.2017 - Festivitatea de premiere a Concursului „Gheorghe Lazăr Junior” are loc astăzi, 27.05.2017, la ora 18:30 în
holul principal CNGL.
Rezultate:
- Rezultate_III_CGLJunior_2017.pdf
- Rezultate_IV_CGLJunior_2017.pdf
- Rezultate_V_CGLJunior_2017.pdf
- Rezultate_VI_CGLJunior_2017.pdf
Felicitări!
Subiecte și bareme de notare la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”: Subiecte_Bareme_CGLJunior_2017.rar
26.05.2017 - Informații privind proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză pentru admiterea în anul școlar 20172018 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare:
- Data: 27.05.2017
- Proba scrisă: 09:30-10:30. Elevii se vor prezenta la ora 09:00 în săli
- Proba orală se va desfășura imediat după proba scrisă
- Repartizarea elevilor în săli se face conform listelor afișate:
- Proba scrisă: Repartitie_sali_scris_engleza.pdf
- Proba orală: Repartitie_sali_oral_engleza.pdf
- Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris
- La proba scrisă lucrarea se redactează cu cerneală/pastă de culoare albastră
- Este interzisă intrarea în săli cu materiale ajutătoare sau mijloace electronice de comunicare
- Frauda/tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen și acordarea notei 1 la proba respectivă
Rezultatele vor fi afișate în data de 29.05.2017. Depunerea eventualelor contestații la proba scrisă se va face la
Secretariatul CNGL în data de 29.05.2017 până la ora 14:00. Rezultatele finale după contestații vor fi afișate în data
de 31.05.2017.
Succes!
15.05.2017 - Au fost actualizate informațiile privind înscrierea în clasa a V-a la CNGL în anul școlar 217-2018. Urmăriți
pagina dedicată: Admitere clasa a V-a
04.05.2017 - Program și orar detaliat „Școala altfel”: Program Scoala altfel 2017.pdf
31.03.2017 - Rezultate simulare BAC și EN_VIII (fișiere Excel pentru căutare rapidă și fișiere pdf martor):
- BAC:
- Rezultate_BAC_XI.xlsx
- Rezultate_BAC_XI.pdf
- Rezultate_BAC_XII.xlsx
- Rezultate_BAC_XII.pdf
- EN_VIII:
- Rezultate_EN_VIII.xlsx
- Rezultate_EN_VIII.pdf

27.03.2017 - Rezultate finale Concursul Interjudețean de Matematică „Gheorghe Lazăr” - ediția a XVIII-a:
-CIGL_2017_Rezultate_Finale.pdf
21.02.2017 - Rezultate DELF:
-SB Jun admis 02 2017.pdf
-SB Adultes admis 02 2017.pdf
14.03.2017 - Repartiția elevilor de clasa a XII-a pe săli pentru simularea probei la alegere E)d) bacalaureat:
- Fișier Excel pentru identificare rapidă (filtrați după clasă): Repartitie_sali_BAC_PROBA_E)d).xlsx
- Fișier pdf martor: Repartitie_sali_BAC_PROBA_E)d).pdf
Comunicați până joi, 16.03.2017 orice eroare prin e-mail sau la Secretariat!
07.03.2017 - Simulări examene
1. Simularea evaluării naționale la clasa a VIII-a
Calendar:
- Limba și literatura română - 13.03.2017
- Matematică - 16.03.2017
Informații importante:
- Prezența elevilor este obligatorie
- Elevii se vor prezenta în săli până la ora 08:30
- Probele încep la ora 09:00 și durează 2 ore
- Repartizarea elevilor în săli și în bănci se face conform listelor afișate
- Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris
- Lucrarea se redactează cu cerneală/pastă de culoare albastră
- Desenele se realizează cu creion cu mină neagră
- La proba de matematică se pot utiliza instrumente de desen
- Este interzisă intrarea în săli cu materiale ajutătoare sau mijloace electronice de comunicare și/sau calcul
- Frauda/tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen și acordarea notei 1 la proba respectivă
Repartiția elevilor pe săli (ambele probe):
- Fișier Excel pentru identificare rapidă (filtrați după clasă și litera clasei): Repartitie_sali_EN_VIII_RO_MATE.xlsx
- Fișier pdf martor: Repartitie_sali_EN_VIII_RO_MATE.pdf
Comunicați orice eroare prin e-mail sau la Secretariat!
Succes!
2. Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național
Calendar:
- Limba și literatura română - clasele a XI-a și a XII-a - 13.03.2017
- Matematică - clasele a XI-a și a XII-a - 16.03.2017
- Proba scrisă la alegere a profilului și specializării - numai clasele a XII-a - 17.03.2017
Informații importante:
- Prezența elevilor este obligatorie
- Elevii se vor prezenta în săli până la ora 08:30
- Probele încep la ora 09:00 și durează 3 ore
- Repartizarea elevilor în săli și în bănci se face conform listelor afișate
- Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris
- Lucrarea se redactează cu cerneală/pastă de culoare albastră
- Desenele se realizează cu creion cu mină neagră
- La proba de matematică se pot utiliza instrumente de desen
- Este interzisă intrarea în săli cu materiale ajutătoare sau mijloace electronice de comunicare și/sau calcul
- Frauda/tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen și acordarea notei 1 la proba respectivă
Repartiția elevilor pe săli și în bănci pentru proba de limba și literatura română și pentru proba de matematică:
- Fișier Excel pentru identificare rapidă (filtrați după clasă și litera clasei): Repartitie_sali_BAC_RO_MATE.xlsx
- Fișier pdf martor: Repartitie_sali_BAC_RO_MATE.pdf
Comunicați orice eroare prin e-mail sau la Secretariat!
Repartiția pe săli și în bănci pentru proba scrisă la alegere E)d) se afișează în data de 15.03.2017.
Succes!
23.02.2017 - În stenția candidaților DELF:
- DELF_A1_Elev_Sibiu_Feb_2017_corectat.pdf
- DELF_A2_Elev_Sibiu_Feb_2017.pdf
- DELF_B1_Elev_Sibiu_Feb_2017.pdf

- DELF_B2_Elev_Sibiu_Feb_2017.pdf
- DELF_B2_TP_Sibiu_Feb_2017.pdf
Succes!
12.01.2017 - În data de 21.01.2017 se desfășoară Concursul Interdisciplinar Mate-Bio-Fizică „Aurel Vlaicu”, organizat în
cadrul proietului „Aurel Vlaicu” (CAERI nr. 28; CCSJ nr. 6). Detalii pe pagina proiectului .
09.09.2016 - Anul şcolar 2016-2017 începe luni, 12.09.2016. Elevii şi cadrele didactice se vor prezenta la şcoală la
ora 08:00.
Repartiţia claselor, diriginților și sălilor: Clase_Diriginti_Sali.pdf
Programul
zilei
de
luni,
12.09.2016:
- 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 etc.
- 12:00 - Încheirea activităţilor - cu excepția elevilor care susțin testul de limba germană
- 12:00 - 13:00 - Test de limba germană pentru finalizarea clasei a IX-a D (sala 40)
Notă: În caz de vreme nefavorabilă (ploaie), elevii rămân în sălile de clasă cu începere de la ora 08.00, sub supravegherea
diriginţilor.
----La testul de limba germană pentru admiterea în clasa cu studiul intensiv al acestei limbi (clasa a IX-a D) se vor
prezenta obligatoriu elevii care au optat la înscriere pentru această specializare (v. lista următoare).
Atenție! Se pot prezenta la test și alți elevi din clasele a IX-a A și a IX-a B care au studiat limba germană în gimnaziu și
doresc să studieze această limbă în regim intensiv. Numărul maxim de elevi care vor fi admiși în clasa a IX-a D (științe
ale naturii, intensiv germană) este de 30, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la testul de limba germană
(media de admitere se va utiliza numai pentru departajare la egalitate de punctaj pe ultimele locuri). Testul se organizează
luni, 12.09.2016, ora 12:00, sala 40. Rezultatele se comunică marți, 13.09.2016, ora 08:00.
- Test_germana_intensiv.pdf
----Documente
pentru
- 04_Extras_ROFUIP.pdf
- 05_Statutul_elevului.pdf
- 06_Procedura_situatie_urgenta.pdf
- 07_Atributii_elev_serviciu_scoala.pdf
- 08_Reguli_absente_elevi.pdf
- 09_Evaluari_examene.pdf
----Componenţa claselor a V-a:
- V_A.pdf
- V_B.pdf
Componenţa claselor a IX-a:
-

începutul

Ştiinţe
<>

IX_A.pdf
<>

de

an
școlar:
01_Program_deschidere.pdf
02_Nota_diriginti_deschidere.pdf
03_Structura_an_scolar.pdf

ale

naturii:

IX_B.pdf
<>
IX_D.pdf
(intensiv
germană)
Notă: componența claselor a IX-a A, a IX-a B și a IX-a D se definitivează după testul de limba germană.
Ştiinţe
ale
naturii
bilingv
engleză:
<>
IX_E.pdf
<>
IX_F.pdf
Matematică
informatică
intensiv
informatică:
<> IX_I.pdf

