
 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 

MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 32/11.03.2019 

 

            Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” întrunit 

în şedinţa din data de 11.03.2019, fiind prezidată de către preşedintele consiliului 

de administraţie, doamna Dumbravă Magdalena-Camelia, director al unităţii de 

învăţământ. 

 

             Având în vedere: 

- OMEN 5460/12.11.2018, art.29, alin. (2); 

- Adresa ISJ Harghita nr.937/08.03.2019. 

În virtutea drepturilor şi atribuţiilor prevăzute la art.95 din Legea Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011 

 

                                                            HOTĂRĂŞTE: 

Art.1  S-au aprobat modificările condițiilor specifice pentru ocuparea catedrelor/ 

posturilor vacante prin transferul/pretransferul consimțit între unitățile de 

învățământ, pentru toate disciplinele: 

1. Susținerea unei lecții demonstrative în cadrul unității de învățământ a cărei 

evaluare va fi efectuată de comisiile de evaluare numite de Consiliul de 

administrație al unității de învățământ. Evaluarea va fi efectuată de către doi  

evaluatori, cu note de la 1 la 10, rezultatul final fiind media aritmetică a 

notelor acordate. În scopul evaluării se va avea în vedere fișa de evaluare a 

lecției, anexa 4 la OMEN 5460/12.11.2018. Nota minimă pentru ocuparea 

postului este 7 (șapte), respectiv 7 puncte. La această probă nu se admit 

contestații, hotărârea comisiei de evaluare rămânând definitivă.  Nota obținută 

se transformă în puncte. 

La  criteriul nr.1 punctajul maxim este de 10 puncte. 

2. Performanțe dovedite în pregătirea elevilor – participare, mențiuni, premii 

obținute de către elevi la olimpiadele școlare la disciplinele de studiu, 

interdisciplinare și transdisciplinare, cuprinse în listele MEN, fazele județene 

și naționale: 

-    fără participări la faza județeană se acordă zero puncte 

-   pentru participare la faza județeană se acordă o singură dată 1 punct, indiferent 

de numărul participărilor  

- 1 punct/mențiune la faza județeană 



- 2 puncte/premiu la faza județeană 

- 5 puncte/premiu, mențiune la faza națională. 

- Nu se acordă punctaj pentru participare la faza națională, se ia în considerare 

punctajul aferent pentru faza județeană.  

La  criteriul nr.2 punctajul maxim este de 10 puncte.  

3. Statutul  candidatului privind gradele didactice: 

- pentru debutant se acordă 1 punct 

- pentru definitivat se acordă 2 puncte 

- pentru gradul didactic II se acordă 4 puncte  

- pentru gradul didactic I/ doctorat se acordă 6 puncte. 

      La  criteriul nr.3 punctajul maxim este de 6 puncte. 

4. Media generală a examenului pentru acordarea definitivării în învățământ: 

- înscris la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, 

sesiunea 2019 se acordă 1 punct 

- între 7,00-7,99 se acordă 1 punct 

-  între  8,00-8,99 se acordă 2 puncte 

-  între  9,00-9,99 se acordă 4 puncte 

- pentru nota 10 se acordă 6 puncte. 

 La  criteriul nr.4 punctajul maxim este de 6 puncte. 

 Punctajul total maxim ce poate fi acumulat de un candidat este de 32 puncte.  

     Candidații trebuie să facă dovada îndeplinirii tuturor condițiilor specifice prin 

copii ale documentelor justificative, în paralel cu documentele originale pentru 

conformitate. 

Pentru ocuparea postului didactic/catedrei vacante, indiferent de numărul 

de dosare depuse, este obligatorie  acumularea a minim 22 puncte. 

În cazul mai multor candidați pentru același post didactic/catedră vacantă, care 

au acumulat minim 22 de puncte și îndeplinesc toate condițiile specifice (art.43, alin 

(1), art. 56, alin. (4) din OMEN 5460/12.11.2018), ierarhizarea se realizează în 

ordinea descrescătoare a punctajelor  acumulate la cele patru condiții specifice 

îndeplinite. 

În situația în care departajarea cadrelor didactice nu se poate realiza în baza 

condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante şi două 

sau mai multe cadre didactice care îndeplinesc toate condiţiile specifice solicită 

acelaşi post didactic/catedră vacant(ă), comisia de mobilitate constituită la nivelul 

unităţii de învăţământ realizează ierarhizarea acestor cadre didactice conform 

prevederilor metodologice, după caz. 

Art.2  De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund directorul şi 

directorul adjunct. 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,                         Membru CA, 

Director Dumbravă Magdalena-Camelia                   Dir. adj. Karacsony Iacob 
 



 

 


