COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV "GEORGE COŞBUC”

VARIANTA 1

BAREM
12 DECEMBRIE 2016
1. Sistemului naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde următoarele
niveluri:

12 puncte

- educaţie timpuriue

2p.

- învăţământul primar

2p.

- învăţământul secundar inferior (gimnazial)

2p.

- învăţământul secundar superior (liceal)

2p.

- învăţământul profesional

2p.

- învăţământul postliceal

2p.

2. Din compartimentul secretariatfac parte:

3 puncte

- secretarul şef

1p.

- secretarul

1p.

- informaticianul

1p.

3.
Personalul didactic

10 puncte
titular cu contract de muncă pe perioadă nederminată poate

beneficia de un an de concediu fără plată odată la 10 ani cu rezervarea postului.
5p.
Cadrul legal L1 / 2011 art. 255.
5 p.

4.

4 puncte

Candidaţii proveniţi din învăţământul preuniversitar pot susţine examenul de
bacalaureat şi examenul de certificare a calificării profesionale de două ori fără taxa.
2p.
Prezentările ulterioare sunt condiţionate de achitare a taxei pentru fiecare probă în
parte.

2p.
5. Duplicatelor actelor de studii se eliberează în următoarele condiţii:
15 puncte
- în cazul completarii greşite din vina unităţii de învăţământ

1p.

- în cazul pierderii, distrugerii sau al furtului

14p.

În acest caz titularul solicită consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ
un duplicat al actului de studii.
Pe lângă acesta prezintă:
- declaraţie notarială în care sunt precizate în ce condiţii a fost pierdut actul de
studiu, seria şi numărul
- declaraţia notarială cuprinde precizarea că actul nu a fost lăsat gaj/garanţie
- se publică în M.O. partea a III-a pierderea actului de studiu cu serie şi număr
- copie legalizată a certificatului de naştere şi a certificatului de căsătorie
- copie după CI
- două poze 3x4
Un dosar cu cele menţionate este înaintat către ISMB pentru aprobare.
Duplicatul se completează pe un formular identic cu cel original sau în cazul în
care nu există se foloseşte un formular tehnoredactat, redactat sau scanat.
Duplicatul se completează cu datele aflate în registrul matricol şi în catalogul de
bacalaureat în care se regăseşte numele titularului.
Atât pe cotor cât şi pe formular cu pix de culoare roşie se face următoarea
precizare: “Formular tipizat/tehnoredactat eliberat conform aprobării …….. cu nr. şi
data”. Se face precizarea “confirmăm autenticitatea datelor înscrise în prezentul act de

studii”, semnează directorul şi secretarul şef. Tot cu culoare roşie se trece seria şi
numărul actului original.
Duplicatul este trecut în registrul matricol, în registrul unic de eliberare a
duplicatelor. Titularul semnează pentru primirea acestuia.

6.

10 puncte

Un cadru didactic suplinitor (calificat) care a participat la CNU în ultimii 3 ani, care a
obţinut cel puţin nota 7 şi a ocupat un post în unitatea de învăţământ, poate deveni
titular dacă postul are viabilitate 4 ani şi are acordul CA al unităţii de învăţământ.
8p.
L1/2011 art. 253.

2p.

7. Drepturile salariale de care beneficiază personalul didactic de predare
începând cu luna august 2016 sunt:

10 puncte

- indemnizaţie învăţământ special (15%)

1,4p.

- gradaţie de merit (25%)

1,4p.

- indemnizaţie dirigenţie (10%)

1,4p

- sume compensatorii în acelaşi cuantum cu cel din luna iulie 2016 (doctorat)
1,6p.
- spor practică pedagocică

1,4p.

- spor de predare simultană

1,4p.

- spor zone izolate

1,4p.

8.

10 puncte

Un salariat poate beneficia de spor de noapte dacă lucrează cel puţin 3 ore. 4p.
În intervalul de muncă 22.00 – 06.00.

4p.

Sporul de salariu este de 25% din salariul de bază.

2p.

9. Personalul didactic de conducere poate fi încadrat în regim de plata cu ora numai
pentru orele care depăşesc numărul maxim de ore peste obligaţia de predare.
10 puncte
10. Filierele din învăţământul sunt:

6 puncte

Filiera teoretică

2p.

Filiera vocaţională

2p.

Filiera tehnologică

2p.

