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Componenta 1: Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ed iţ ie i 

Nr. 
Elemente privind 
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Componenta 2: S ituaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

Data de la care se 

Ediţia/ revizia în 
Componenta revizuită Modalitatea reviziei 

aplică prevederile 

cadtul ediţiei ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

2.1 Ediţia l 

2.2 Revizia O 

1. SCOPUL PROCEDURII 

Prezenta procedură stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor de 

depunere şi evaluare a dosarelor în vederea obtinerii gradaţiei ele merit, sesiunea 2017, pentm 

personalul elielactic elin unităţile de învăţământ pretuliversitar de stat din judeţul Ias i. 

2. DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII 

Procedura se aplică în toate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul 

IAŞI, în unitătile conexe ş i în Inspectoratul Şcolar Judeţean IAŞI. 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE 

ACTIVITĂŢII PROCEDURATE 

):> Legea Educaţiei Naţionale nr.l/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

):> Legea ru. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificări le şi completările 

ulterioare; 

):> O.M.E.C.S. nr. 6161/22.12.2016 pentm aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind 

acordarea gradaţie i de merit personalului didactic din învăţământul preunivers itar de 

stat, sesiunea 20 17. 
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)> Ordinul 3252/2017 privind înlocuirea graficului desfăşurări iconcursului pentru 

acordarea gradati ilor de merit-sesiunea 20 L 7. 

4. DESCRIEREA PROCEDURII GENERALE 

A. Calculul numărului de gradtii de merit 

Gradaţia de merit se acordă personalului didactic din învăţământul preunivers itar de 

stat definit de art. 88 al. (2) din Legea educaţie i naţionale nr. 112011 , cu modificările şi 

completări le ulterioare, în funcţie de ponderea pe discipline/domenii stabilită de comisia 

paritară de la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean IAŞI şi aprobată de Consiliul de 

Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean IAŞL 

Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: elin numărul rezultat 

prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi 

control existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate 

personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2017, având în vedere că gradaţia de merit 

se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a 

plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării 

postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. l/2011, cu 

modificările ş i completări le ulterioare, cu încadrarea în număntl maxim de gradaţii de merit 

aprobate la momentul revenirii pe post. 

Comisia paritară de la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţen IAŞI va stabili ponderea de 

gradaţii pentru personalul didactic pe discipline/domenji, Numărul gradaţiilor de merit, pe 

discipline/domenii, se aprobă de către Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar 

Judeţean IAŞI. 

Gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, începând cu data de 1 

septembrie 2017, conform art. 3 din Anexa la O.M.E.C.S. nr. 6161nOt6. 

Personalul didactic din mvăţământ care beneficiază de gradaţie de merit până la 31 august 

2016 poate participa la un nou concurs. 

Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradatie de merit de la încetarea, 

în vederea pensionării , a contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată. 
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Personalul didactic titular menţinut în activitate, în funcţia didactică, peste vârsta de 

pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017, în condiţii le prevăzute la art. 284 alin. (6) 

din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ullerioare, beneficiază de gradaţie de 

merit pe perioada menţinerii ca titular în învăţământul preuniversitar până la încheierea 

perioadei de acordare a gradaţie i de merit. 

B. Ponderea criteriilor pentru acordarea gradatiei de merit personalului didactic: 

1. Criteriu l activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă (ponderea 70%) 

2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială (ponderea 

10 %) 

3. Criteriul privind participarea la proiecte (ponderea 15%) 

4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională (ponderea 5%) 

Pentru personalul de conducere, Îndrumare şi control ponderea criteriilor este 

unnătoarea: 

1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructive-educativă (ponderea 20%) 

2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială (ponderea 

30%) 

3. Criteriul privind activităţile extracuriculare şi implicarea în pro iecte (ponderea 10%) 

4. Criteriul privind creşterea prestigiului unităţi i de învăţământ/conexe/inspectoratului 

şcolar (ponderea 40%) 

Comisia paritară de la nivelul Inspectoratu lui Şcolar Judeţean IAŞI elaborează fişele de 

(auto)evaluare a personalului didactic, stabilind punctajele, respectiv detalierea punctajului 

maxim. 

Pentru personalul d idactic şi personalul de conducere din învăţământul sportiv integrat şi 

suplimentar, palatele ş i cluburile copiilor grilele specifice de evaluare se stabilesc potrivit 

precizărilor Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Punctajul pentru fiecare subcriteriu va fi analizat, defalcat şi validat în comisia 

paritară. 
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Subcriteriile l .f ş i 3.f, referitoare la "Rezultatele obţinute în centrele de excelenţă, 

certificate de inspectorul de specialitate sau cu elevi cu cerinţe educaţionale speciale, 

cer tificate de Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională" vor fi adaptate 

specificului criterii lor la care au fost formulate, conform art.7 alin 4 din Metodologia ş i 

criterii le pri vind acordarea gradaţiei de merit, sesiunea 2017. 

C. Înscrierea la concursul pentru acordarea gradatiei de merit 

La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa personalul didactic 

din tnvăţământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de 

cel puţin 4 ani, cu performanţe în activitate în perioada 1 septembrie 2011 - 31 august 2016, 

şi calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar din perioada evaluată . 

Personalul didactic care, în perioada 1 septembrie 2011 - 31 august 2016, a avut 

contractul de muncă suspendat, este evaluat doar pentru perioada în care şi-a desfăşurat 

activitatea, din intervalul ! septembrie 201 1-31 august 2016. 

Cadrele didactice care, în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2016, au îndeplinit şi 

funcţii de conducere, ele îndrumare ş i control pot participa la concursul de acordare a gradaţiei 

ele merit fie ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control, fie ca personal 

didactic de predare, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii exprimate în 

scris la depunerea dosarului. Cadrele didactice care optează pentru evaluare ca personal 

didactic de conducere, de îndrumare şi control depun calificativele primite în urma evaluării 

act ivitătii pe perioada în care au ocupat aceste functii şi sunt evaluate numai pentm activitatea 

desfăşurată în funcţia respectivă. Personalul didactic prevăzut la alin. (l) care, în perioada 1 

septembrie 2011 -3 1 august 2016, a avut contractul de muncă suspendat este evaluat doar 

pentm perioada în care şi-a desfăşurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2011-31 august 

2016. 

Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe spec ializări pe perioada evaluării pol 

participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre discipline, 

exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au 
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desfăşurat activ itate metodică ş i ştiinţ ifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate 

pentm întreaga activitate. 

Personalul didactic care îsi desfăşoară activitatea în două sau mai multe unităţi de 

învăţământ va depune dosarul pentru obtinerea gradaţiei de merit, sesiunea 2017, la una 

din unitătile de învăţământ la care este încadrat. 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente care vor fi îndosariate, 

obligatoriu, în ordinea enumerată mai jos : 

a. Pagina de gardă (coperta): va conţine numele şi prenumele candidatului, unitatea de 

învăţământ la care este încadrat şi în care îşi depune dosarul de concurs, 

disciplina/domeniul la care îşi depune dosmul (confonn Anexei 1 la prezenta 

procedură); 

b. Opisul dosarului, în 2 exemplare, care să cuprindă toate filele dosarului, cu semnătura 

candidatului şi a conducerii unităţii de învăţământ; un exemplar se restituie 

directorului la momentul îmegistrării closamlui la Inspectoratul Şcolar Judeţean IAŞI. 

Directorul va înmâna opisul îmegistrat candidatului. Opisul va respecta modelul 

prevăzut în Anexa 2 la prezenta procedură; 

c. Cerere tip de înscriere la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit personalului 

didactic din învăţământLLI preuniversitar de stat, sesiunea 2017 (conform Anexei 3 la 

prezenta procedură); 

el. Adeverin(a 1 adeverin(ele cu consemnarea calificalivelor obţinute în fiecare an şcolar 

din perioada evaluată; 

e. Adeverin.(a cu consemnarea vechimii efective în învăţământul preuniversitar; 

f. Fişa de auto(evaluare) completată în coloanele "autoevaluare" şi "pagina/pagini 

documentle justificati vie" semnată de către candidat; 

g. Raportul de activitate pentru perioada evaluată, întocmit şi structurat în concordanţă 

cu criteriile şi subcriteriile din fişa de (auto)evaluare ş i să conţină trimiteri explicite 

la documentele justificati ve din dosar, semnat de către candidat; 

l 
1 

-1 

1 

_ _1 
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h. Declaratie pe proprie răspundere, prin care se confirmă că documentele depuse la 

dosar aparţ i n candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate 

(conform Anexei 41a O.M.E.C.S. nr. 616112016); 

i. Documente justificative, grupate pe criteriile ş i subcriteriile din fişa de (auto)evaluare 

e l abortă de Inspectoratul Şcol ar Judeţean IAŞI, certificate "conform cu originalul" de 

către conducerea unităţii de învăţământ la care candidatul depune dosarul, privind: 

• Performanţe le deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în 

pregătirea elevi lor distinş i la concursuri şco l are, 

• Progresul constant, la nivel de unitate, în privinta indicatorilor de reducere a abandonului 

şcolar, a absenteismului şi a fenomenului de părăsire timpurie a şcol ii, 

• Reducerea constantă sau inexistenta cayurilor de v iolenţă şcolară, de discriminare sau 

segregare şcolară şi de ăncălcare a drepturilor copiluluV elevului, 

• Îndeplini rea tintelor şi a obiectvelor stabil ite în proiectu l de dezvoltare. 

instituţ iona lă/planul de actiune şco lară şi în planul operational sau cuprinse în planul de 

desegregare şco lară. 

J· Declarafie pe propria răspundere a directorului prin care se confinnă că documentele 

depuse în copie de către candidat au fost certificate, prin confruntare cu originalul, de 

către conducerea unităţii de învăţământ (conform Anexei 5 la O.M.E.C.S. 

m.6161120 16); 

k. Copie după procesul verbal din cadrul Consiliului Profesoral din care să reiasă 

aprecierea sintet ică rezultatelor candidatulu i, certificat "conform cu originalul"; 

Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagină şi sunt consemnate în 

OPIS, începând cu "Adeverinţa 1 adeverinţele cu consemnarea calificativelor obţinute în 

fiecare an şcolar din perioada evaluate". 

Candidatul are obligaţia de a respecta ordinea criteriilor ş i subcriteriilor din fişa de 

(auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative ş i paginaţia din opisul întocmit în 

numerotarea paginilor. 

Documentele justificative depuse la dosar dar care nu respecta condiţia mai sus 

menţionată nu vor fi luate în considerare I'n vederea evaluării şi punctării, conform art. 9 alin. 

3 din Anexa la O.M.E.C.S. m. 616112016. 
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Un document justificativ poate fi evaluat şi punctat numai o data, la un criteriu, 

pentru un singur subcriteriu din fişa de (auto)evaluare. 

În cazul candidaţilor care, la data depunerii dosamlui, ocupă funcţi i de conducere în 

cadrul unităţilor de învăţământ/conexe/inspectoratului şcolar, documentele eliberate de 

instituţie, precum şi declaraţia pe propria răspundere a directorului conform Anexei 5 la 

O.M.E.C.S. nr. 6161/2016, vor fi senmate şi asumate de către persoana cu drept de semnătură 

în astfel de cazuri de incompatibilitate (director adjunct/membru în consiliu de administraţie). 

Documentele care nu respectă aspectele mai sus menţionate vor fi declarate nule 

de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea obţinerii gradaţiei de merit. 

Comisia de evaluare a dosarelor candidatilor poate solicita, prin sondaj, 

prezentarea originalelor documentelor anexate la dosarul de concurs. 

Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării 

pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre discipline, 

exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului (Cererea tip de înscriere -

anexa 3 la prezenta procedură). 

D. Calendarul activitătilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic 

din învătământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016 

Inspectorul şcolar general numeşte, prin decizie, Comisia de evaluare a dosarelor 

depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, cu respectarea prevederilor art. 8 (1) din 

O.M.E.C.S. nr. 6161/2016 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea 

grada{iei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 

2017. 

În toate etapele procedurii de evaluare a dosarelor pentru obţinerea gradaţiilor de merit 

participă şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale afil iate la federaţiile sindicale reprezentative 

la nivel de ramură, în calitate de observatori, care au drept de acces la toate documentele şi 
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pot solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii . Neparticiparea 

observatorilor nu viciază procedura. 

Procedura operaţională de atribuire a gradaţiei de merit prin concurs specific se va 

desfăşura conform următorului calendar, aprobat prin Ord. 3252/2017. 

l.Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul 

inspectoratului şcolar, stabili rea numărului gradaţiilor de merit ş i a punctajului minim pe 

categorii de personal şi pe discipline de învăţământ 

Perioada: 27-3 1 martie 2017 

2.Comunicarea fişelor de evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe 

categorii de personal şi pe discipline de învăţământ de către inspectoratul şcolar , în teritoriu 

Perioada: 3-6 aprilie 2017 

3.Întocmirea ş i depunerea, de către candidaţi , a dosarelor şi obţ inerea avizelor la nivelul 

unităţii de învăţământ 

Perioada: 7 aprilie-5 mai 2017 

4.Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului 

respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar 

Perioada: 8-12 mai 2017 

S.Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea 

consiliului consultativ, ş i elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în 

specialitate 

Perioada: 9-26 mai 2017 

6. Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor 

depuse în vederea acordării gradatiei de merit 

Perioada: 29 mai-2 1 iunie 2017 

7.Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării , de către consiliul de 

adminisLratie al inspectoratului şcolar 

Perioada: 22-23 iunie 2017 

S.Afişarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluări i la avizierul inspectoratului 

şcolar 

Termen: 27 iunie 2017 
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9.Depuncrea contestaţiilor asupra punctajului acordat ş i stabi li rea numărului gradaţii lor de 

merit ce pot fi redistribuite 

Zilele: 29-30 iunie 2017 

lO.Sol uţionarea contestaţiilor de către comisia de contesta ţ i i 

Perioada: 3-5 iulie 2017 

=.111. Val icl area rezultatelor finale ale concursului de către consil iul de administraţie al 

inspectoratului şcolar ş i afişarea acestora la inspectoratele şcolare 

Termen: 7 iulie 2017 

12.înaintarea la Ministerul Educaţiei Naţionale a listelor cu personalul didactic din unităţ i le de 

învăţământ , validat în vederea acordării gradaţiei de merit 

Perioada: 10-ll iulie 2017 

13.Emiterea ordinu lui ministrului educaţ ie i naţionale 

Termen: 18 august 2017 

5. DISPOZIŢII FINALE 

Membrii comisiei de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordări i gradaţ iei de 

merit , respectiv ai comisiei de soluţionare a contestaţi ilor , precum ş i reprezentaţi i 

organizaţii lor sindicale afiliate la federaţ iile sindicale reprezentative la nivel de ramură, nu 

pot avea În rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv, ş i semnează, fu 

acest sens, o declaraţie pe proprie răspundere, conform Anexei 6 la prezenta procedură. 

Pentru alte aspecte neserru1alate în prezenta procedură se vor respecta prevederile 

O.M.E.C.S. nr. 6161/2016 privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea 

grada{iei de merit personalului didactic din invă(ământul preuniversitar de stat, sesiunea 201 7. 

Prezenta procedură devine obligatorie din momentul aprobării ei În Consiliul de 

Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean IAŞI. 


