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PROCEDURA 

DE ACORDARE A GRADATIEI DE MERIT PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR, SESIUNEA 2020 

./ La concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate participa 
personalul didactic auxiliar din inviitiirnantul preuniversitar de stat, angajat cu contract 
individual de muncii intr-o unitate/institutie de inviitiirnant, pe perioadii nedeterminatii 
sau pe perioadii determinatii, cu o vechime in inviitiirnantul preuniversitar de eel putin 5 
ani, cu performante in activitate, in perioada 1 septembrie 2014 - 31 august 2019, ~i 
calificativul "Foarte bine" in fiecare an ~colar din perioada evaluatii . 

./ Personalul didactic auxiliar care, in perioada evaluatii, a avut contractul de 
muncii suspendat, este evaluat doar pentru perioada in care ~i-a desfii~urat activitatea, 
din intervalul 1 septembrie 2014 - 31 august 2019, precum §i pentru o perioadii 
corespunziitoare duratei suspendiirii, anterioarii intervalului mai sus mentionat, astfel 
!neat sii se asigure evaluarea efectivii pe o perioadii de 5 ani. in acest caz, perioada 
evaluatii din afara intervalului 1 septembrie 2014 - 31 august 2019 se stabile§te astfel 
!neat sii nu fi fost luatii in considerare la acordarea unei alte gradatii de merit. in cazul in 
care nu se pot constituii in acest mod cei 5 ani necesari evaluiiri~ personalul respectiv 
este evaluat doar pentru perioada in care §i-a desfii§urat activitatea, din intervalul 1 
septembrie 2014 - 31 august 2019 . 

./ Comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordiirii gradaj:iei de 
merit, numitii prin decizia inspectorului ~colar general, evalueazii activitatea 
candidatilor inscri~i pentru acordarea gradatiei de merit, in perioada 1 septembrie 2014 -
31 august 2019, in baza fi~ei de (auto)evaluare, elaboratii de comisia paritarii de la 
niveiui inspecioratuiui ~coiar . 

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

./ Candidatul intocme§te §i depune dosarul intocmit in vederea participiirii la 
concursul pentru obtinerea gradatiei de merit, la conducerea unitiitiilinstitutiei de 
inviitiimant in care este titular/ deta§atlangajat la data depunerii dosarului. 

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

semniitura sa §i a conducerii unitatii/institutiei de lnviitiirnant, in care sunt 
consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; 

b) cererea de inscriere 
c) adeverintii/adeverinte cu calificativele din anii §Colari evaluati; 



• 

d) adeverinta de vechime; 
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 eva!uata, 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 apartin candidatului ~i ca prin acestea sunt certificate activitatile des:fii~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, certificate "conform cu 
originalul" de catre conducerea unitatiilinstitutiei de \'nvatamiint la care candidatul 
depune dosarul. 

./ Candidatul \'~i prezinta raportul de (auto )evaluare \'n plenul consiliului 
profesoral al unitatii \'n care functioneaza. Consiliul profesoral al unitatii, pe baza 
dezbaterilor asupra modului l'n care raportul reflecta realizarile candidatului potrivit 
fi~ei de evaluare ~i documentelor doveditoare, formuleaza o apreciere sintetica asupra 
activitiitii candidatului, consemnata \'n procesul verbal de ~edinta . 

./ Directorul unitatii/institutiei de \'nvatlimiint: 
Semneaza ~i ~tampileaza documentele justificative ale candidatilor, pentru 
conformitate cu originalul; 

- Depune la secretariatul I.S.J. Dolj dosarul candidatului, incluziind, pe liinga 
documentele enumerate \'n Metodologie o copie a procesului verbal din care 
reiese aprecierea activitiitii candidatului ~i declaratia pe proprie raspundere, 
conform anexei nr. 4 din Metodologie; 

- Depune la secretariatul I.SJ Dolj docurp.entul centralizator ~i dosarele 
candidatilor din unitatea pe care o conduce. In cazuri speciale, desemneaza un 
delegat al unitatii ~colare ce va depune documentul centralizator ~i dosarele 
candidatilor din ~coala . 
./ Comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradaiiei de 

merit prime~te raportul de (auto )evaluare, procesul verbal al ~edintei consiliului 
profesoral precum ~i aprecierea sintetica asupra activitiitii candidatului formulata de 
catre consiliul profesoral al unitatii, pe care le examineaza, illtocme~te un raport motivat 
( conf. Anexei 3 la metodologie) referitor la activitatea candidatului ill specialitate, 
acordiind 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 \'n fi~a de (auto)evaluare pentru gradatie de merit, ~i \'ntocme~te 
lista cuprinziind candidatii \'n ordinea descrescatoare a punctajelor, pe categorii de 
personal didactic auxiliar. Lista astfel illtocmita, asumata de tofi membrii comisiei, va fi 
\'nregistratii ~i prezentata ill consiliul de administratie al inspectoratului ~colar. 
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./ Pre~edintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse In vederea acordarii 
gradatiei de merit, In ~edinta C.A. al I.SJ. Dolj, prezintii rezultatele evaluiirii dosarelor 
candidatilor participanti la concursul de acordare a gradatiilor de merit. 

./ Consiliul de Administrajie al I.SJ. Dolj aprobii numiirul de locuri 
iepartizate pe posturi didactice auxiliare, aprobii lista candidatilor lntocmitii pe posturi, 
In ordinea descresciitoare a punctajului, ~i o afi~eazii la inspectoratul ~colar conform 
graficului previizut 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 previizut In anexa nr. 1 la Metodologie. Contestatiile se 
solutioneazii In conformitate cu dispozitiile Metodologiei. 

./ Prezenta procedurii se completeazii cu prevederile Metodologiei privind 
acordarea gradajiei de merit personalului didactic din lnviijiimiintul preuniversitar de 
stat, In sesiunea 2020, aprobatii prin Ordinul MEC nr. 3307 /21.02.2020 

Stabilitii de ciitre Comisia paritarii 
de la nivelul Inspectoratului ~colar JudJban Dolj 
In ~edinta din data de Ob , 08. il£J 


