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PROCEDURA 

Mll>.'!STERl.11 
EDUCATJEI 

DE ACORDARE A GRADATIEI DE MERIT PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR, SESIUNEA 2022 

./ La concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate participa 
personalul didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat, angajat cu contract 
individual de munca intr-o unitate/institutie de invatamant, pe perioada nedeterminata 
sau pe perioada determinata, cu o vechime in invatamantul preuniversitar de eel putin 5 
ani, cu performante in activitate, in perioada 1 septembrie 2016 - 31 august 2021, ~i 
calificativul "Foarte bine" in fiecare an ~colar din perioada evaluata . 

./ Personalul didactic auxiliar care, in perioada evaluata, a avut contractul de 
munca suspendat, este evaluat doar pentru perioada in care ~i-a desra~urat activitatea, 
din intervalul 1 septembrie 2016 - 31 august 2021, precum ~i pentru o perioada 
corespunzatoare duratei suspendarii, anterioara intervalului mai sus mentionat, astfel 
incat sa se asigure evaluarea efectiva pe o perioada de 5 ani. in acest caz, perioada 
evaluata din afara intervalului 1 septembrie 2016 - 31 august 2021 se stabile~te astfel 
incat sa nu fi fost luata in considerare la acordarea unei alte gradatii de merit. in cazul in 
care nu se pot constitui in acest mod cei 5 ani necesari evaluarii, personalul respectiv 
este evaluat doar pentru perioada din intervalul 1 septembrie 2016 - 31 august 2021 in 
care a desra~urat activitate . 

./ Comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de 
merit, numita prin decizia inspectorului ~colar general, evalueaza activitatea 
candidatilor inscri~i pentru acordarea gradatiei de merit, in perioada 1 septembrie 2016 -
31 august 2021, in baza fi~ei de (auto )evaluare, elaborata de comisia paritara de la 
nivelul inspectoratului ~colar . 

./ Pentru acordarea gradatiei de merit este necesar un punctaj de minimum 75 
puncte. 

./ Candidatul intocme~te ~i depune dosarul intocmit in vederea participarii la 
concursul pentru obtinerea gradatiei de merit, la conducerea unitatii/institutiei de 
invatamant in care este titular/ deta~at/angajat la data depunerii dosarului. 

Dosarul cuprinde urmatoarele documente, numerotate pe fiecare pagina ~i consemnate 
in opis: 
a) opisul dosarului, in doua exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu 

semnatura sa ~i a conducerii unitatii/institutiei de invatamant, in care sunt 
consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; 

b) cererea de inscriere in care candidatul i~i precizeaza optiunea; 
c) adeverinta!adeverinte cu calificativele din anii ~colari evaluati; 
d) adeverinta de vechime in invatamant; 



e) fi~a de (auto)evaluare pentru gradatie de merit elaborata de inspectoratul ~colar, la 
categoria de personal didactic auxiliar la care candideaza, cu punctajul completat la 
rubrica (auto )evaluare; 

f) raportul de activitate, pentru perioada evaluata, ce trebuie sa respecte ordinea 
criteriilor/subcriteriilor din fi~a de (auto)evaluare ~i sa contina trimiteri explicite la 
documentele justificative din dosar; 

g) declaratia pe propria raspundere, prin care se confirma ca documentele depuse la 
dosar apaqin candidatului ~i ca prin acestea sunt certificate activitatile desra~urate, 
conform anexei nr. 4. 

h) documentele justificative, grupate pe criteriile ~i subcriteriile din fi~a de 
(auto )evaluare pentru gradatie de merit elaborata de inspectoratul ~colar, la 
categoria de personal didactic auxiliar la care candideaza . 

./ Candidatul are obligatia sa respecte ordinea criteriilor ~i subcriteriilor din 
fi~a (auto )evaluare la indosarierea documentelor justificative ~i paginatia 
din opisul intocmit in numerotarea paginilor. Documentele justificative 
depuse la dosar care nu respecta conditia mai sus mentionata nu vor fi luate 
in considerare in vederea evaluarii ~i punctarii. Un document justificativ 
poate fi evaluat ~i punctat numai o singura data la un criteriu, pentru un 
singur subcriteriu din fi~a de (auto )evaluare. Dupa depunerea dosarului de 
inscriere la concurs nu se mai admite completarea acestuia cu alte 
documente . 

./ Directorul/Delegatul desemnat de conducerea unitatii/institutiei de 
invatamant este obligat sa depuna,cu respectarea stricta a termenului prevazut in anexa 
nr. I la prezenta metodologie, la secretariatul I.S.J. Dolj dosarul candidatului. 

./ Comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de 
merit verifica existenta documentelor, le analizeaza, intocme~te un raport motivat (conf. 
Anexei 3 la metodologie) referitor la activitatea candidatului in specialitate, acordand 
punctajul ca suma a punctelor pe fiecare criteriu din fi~a de autoevaluare pentru gradatie 
de merit, stabile~te punctajele pe criterii/subcriterii ~i punctajul final, pe care le 
consemneaza in fi~a de (auto )evaluare pentru gradatie de merit, ~i intocme~te lista 
cuprinzand candidatii in ordinea descrescatoare a punctajelor, pe categorii de personal 
didactic auxiliar. Lista astfel intocmita, asumata de toti membrii comisiei, va fi 
inregistrata ~i prezentata in consiliul de administratie al inspectoratului ~colar . 

./ Pre~edintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii 
gradatiei de merit, in ~edinta C.A. al I.S.J. Dolj, prezinta rezultatele evaluarii dosarelor 
candidatilor participanti la concursul de acordare a gradatiilor de merit. 

./ Consiliul de Administratie al I.S.J. Dolj aproba lista cu rezultatele 
candidatilor participanti la concurs, a, in ordinea descrescatoare a punctajului acordat, 
~i o afi~eaza la inspectoratul ~colar conform graficului prevazut in anexa nr. 1 la 
Metodologie . 

./ Personalul didactic auxiliar participant la concursul de acordare a gradatiei 
de merit are drept de contestatie asupra punctajului acordat, la inspectoratul ~colar, in 
conformitate cu graficul prevazut in anexa nr. 1 la Metodologie. Contestatiile se 
solutioneaza in conformitate cu dispozitiile Metodologiei. 



v' Prezenta procedura se completeaza cu prevederile Metodologiei privind 
acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de 
stat, in sesiunea 2022, aprobata prin Ordinul ME nr. 3551/07.04.2022 

Pre~edinte Consiliu de Administratie al ISJ Dolj 
Prof.dr. Daniel Alexandro ION 
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