Ministerul Educaţiei Naţionale

Ordin nr. 4893/2014
din 10/11/2014

Ordinul nr. 4893/2014 pentru aprobarea
Metodologieiăşiăaăcriteriilorăprivindăacordareaă
grada ieiădeămerităpersonaluluiădidacticădină
înv mântulăpreuniversitarădeăstat,ăsesiuneaă2015
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 16/01/2015
Actul a intrat in vigoare la data de 16 ianuarie 2015

În baza prevederilor art. 264 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrulăeduca ieiăna ionaleăemiteăprezentulăordin.ă
Art. 1. - Seăaprob ăMetodologiaăşiăcriteriileăprivindăacordareaăgrada ieiădeămerităpersonaluluiădidacticădină
înv mântulăpreuniversitarădeăstat,ăsesiuneaă2015,ăprev zut ăînăanexaăcareăfaceăparteăintegrant ădină
prezentul ordin.
Art. 2. - Laădataăintr riiăînăvigoareăaăprezentuluiăordinăseăabrog ăOrdinulăministruluiăeduca ieiăna ionaleă
nr. 5.455/2013 pentru aprobarea Metodologiei şiăaăcriteriilorăprivindăacordareaăgrada ieiădeămerităînă
înv mântulăpreuniversitar,ăpublicatăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă744ădină2ădecembrieă
2013.
Art. 3. - Direc iaăgeneral ămanagement,ăresurseăumaneăşiăre eaăşcolar ăna ional ădinăMinisterulă
Educa ieiăNa ionale,ăinspectorateleăşcolareăşiăunit ileădeăînv mântăducălaăîndeplinireăprevederileă
prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentulăordinăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI.ă

Ministrulăeduca ieiăna ionale,
Remus Pricopie

Bucureşti,ă10ănoiembrieă2014.ă
Nr. 4.893.
Ministerul Educaţiei Naţionale

Metodologie
din 10/11/2014

Metodologiaăşiăcriteriileăprivindăacordareaăgrada ieiă
deămerităpersonaluluiădidacticădinăînv mântulă
preuniversitar de stat, sesiunea 2015, din
10.11.2014
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 16/01/2015
Actul a intrat in vigoare la data de 16 ianuarie 2015

CAPITOLUL I
Dispozi iiăgeneraleă
Art. 1. - (1) Prezentaămetodologieăreglementeaz ăproceduraăşiăcriteriileăde acordareăaăgrada ieiădeămerită
personaluluiădidacticădinăînv mântulăpreuniversitarădeăstat,ăsesiuneaă2015.ă
(2) Grada iaădeămerităseăacord ăpersonaluluiădidacticădefinitălaăart.ă88ăalin. (2) dinăLegeaăeduca ieiă
na ionaleănr.ă1/2011,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpeăoăperioad ădeă5ăani.ă
(3) Prinăunit iădeăînv mânt,ăînăsensulăprezenteiămetodologii,ăseăauăînăvedereăunit ile/institu iileădeă
înv mântăpreuniversitarădeăstat,ăcuăpersonalitateăjuridic .ă
Art. 2. - (1) Num rulămaximădeăgrada iiăcareăpotăfiăacordateăseăcalculeaz ăastfel:ădinănum rulăstabilităprină
aplicareaăaă16%ădinătotalulăposturilorădidacticeăşiă16%ădinătotalulăposturilorădidactice auxiliare existente la
nivelulăinspectoratuluiăşcolarăseăscadeănum rulădeăgrada iiăacordateăpersonaluluiădidacticăşiădidactică
auxiliarăaflateăînăplat ,ăavândăînăvedereăc ăgrada iaădeămerităseăacord ăpeăoăperioad ăefectiv ădeă5ăani,ă
f r ăaăfiăluateăînăcalculăperioadeleădeăsuspendareăaăcontractuluiăindividualădeămunc ădinămotiveă
neimputabileăangajatuluiăsauădeăexercitareăaăuneiăfunc iiăpublice.ă
(2) Înăsitua iaăînăcareăpersonaluluiădidacticădeăpredareăiăseămodific ăloculădeămunc ,ăcuăp strareaăcalit iiă
deăpersonalădidacticăcalificat,ălaănivelulăaceluiaşiăjude /alămunicipiuluiăBucureşti,ăacestaăîşiăp streaz ă
grada iaădeămerit.ă
(3) Personalulădidacticădeăpredare,ăpersonalulădidacticădeăconducere,ădeăîndrumareăşiăcontrolădină
înv mântulăpreuniversitar, beneficiarăalăgrada ieiădeămerit,ădetaşatăînăaltăjude /municipiulăBucureşti,ăîşiă
p streaz ăgrada iaădeămerit,ăînăcondi iileăart.ă47ăalin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.ă
(4) Cadreleădidacticeăbeneficiareăaleăgrada ieiădeămerităpretransferate/transferateăînăaltăjude /municipiulă
Bucureştiăîşiăp streaz ăgrada iaădeămerit,ăcuăîncadrareaăînănum rulămaximădeăgrada iiădeămerităpentruă
anulărespectivălaănivelulăjude ului/municipiuluiăBucureştiăînăcareăs-au pretransferat/transferat.
(5) La solicitarea unit ii/institu ieiădeăînv mântăpreuniversitarăînăcareăcadrulădidacticăbeneficiarăală
grada ieiădeămerităs-aăpretransferatăprinăschimbădeăposturiăpeăbazaăconsim mântuluiăscrisăînăaltă
jude /municipiulăBucureştiăînătimpulăanuluiăşcolar,ăinspectoratulăşcolarăîiăacord ăgrada ieădeămerit,ăcuă
încadrareaăînănum rulămaximădeăgrada ii,ăcuărespectareaăprevederilorăalin.ă(1).ă
Art. 3. - Grada iaădeămerităseăatribuieăpeăoăperioad ăefectiv ădeă5ăani,ăîncepândăcuădataădeă1ă
septembrie 2015.
Art. 4. - (1) Personalulădidacticădinăînv mântăcareăbeneficiaz ădeăgrada ieădeămerităpân ălaă31ăaugustă
2015 poate participa la un nou concurs.
(2) Personalulădidacticăpensionatănuămaiăbeneficiaz ădeăgrada ieădeămeritădeălaăîncetarea,ăînăvedereaă
pension rii,ăaăcontractuluiăindividualădeămunc ăpeăperioad ănedeterminat .ă
(3) Personalulădidacticătitularămen inutăînăactivitate,ăînăfunc iaădidactic ,ăpesteăvârstaădeăpensionare,ă
raportat ălaădataădeă1ăseptembrieă2015,ăînăcondi iileăprev zuteălaăart.ă284ăalin. (6) din Legea nr. 1/2011,
cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăbeneficiaz ădeăgrada ieădeămerit,ăpeăperioadaămen ineriiăcaă
titularăînăînv mântulăpreuniversitar,ăpân ălaăîncheiereaăperioadeiădeăacordareăaăgrada ieiădeămerit.ă

CAPITOLUL II
Înscriereaălaăconcursulăpentruăacordareaăgrada ieiădeămerită
Art. 5. - (1) Laăconcursulăpentruăacordareaăgrada ieiădeămerităpoateăparticipa:ă
a) personalulădidacticădeăpredareăşiăpersonalulădidacticădeăconducere,ădeăîndrumareăşiăcontrolădină
înv mântulăpreuniversitarădeăstat,ăcuăcontractăindividualădeămunc ăpeăperioad ănedeterminat ăsauăpeă
perioad ădeterminat ,ăcuăoăvechimeăînăînv mântulăpreuniversitarădeăcelăpu ină4ăani,ăcuăperforman eă
deosebiteăînăinovareaădidactic ,ăînăpreg tireaăpreşcolarilorăsauăaăelevilor,ăînăpreg tireaăelevilorădistinşiălaă
concursuriăşcolare,ăfazaăjude ean ăşiăaămunicipiuluiăBucureşti,ăinterjude ean ,ăfazaăna ional ăşiă
interna ional ,ăînăperioadaă1ăseptembrie 2009 - 31ăaugustă2014,ăşiăcalificativulă"Foarteăbine"ăînăfiecareăană
şcolarădinăperioadaăevaluat ;ă
b) personalulădidacticăauxiliarădinăînv mântulăpreuniversitarădeăstat,ăcuăcontractăindividualădeămunc ă
peăperioad ănedeterminat ăsauăpeăperioad ădeterminat ,ăcuăoăvechimeăînăînv mântulăpreuniversitarădeă
celăpu ină4ăani,ăcuăperforman eăînăactivitate,ăînăperioadaă1ăseptembrieă2009ă- 31ăaugustă2014,ăşiă
calificativulă"Foarteăbine"ăînăfiecareăanăşcolarădinăperioadaăevaluat .ă
(2) Cadrele didactice care în perioada 1 septembrie 2009 - 31ăaugustă2014ăauăîndeplinităşiăfunc iiădeă
conducere,ădeăîndrumareăşiăcontrolăpotăparticipaălaăconcursulădeăacordareăaăgrada ieiădeămerităfieăcaă
personalădidacticădeăconducere,ădeăîndrumareăşiăcontrol,ăfieăcaăpersonalădidactic de predare, iar
evaluareaăseărealizeaz ăconformăgrileiăspecificeăop iuniiăexprimateăînăscrisălaădepunereaădosarului.ă
Cadreleădidacticeăcareăopteaz ăpentruăevaluareăcaăpersonalădidacticădeăconducere,ădeăîndrumareăşiă
control depun calificativele primiteăînăurmaăevalu riiăactivit iiăpeăperioadaăînăcareăauăocupatăacesteăfunc iiă
şiăsuntăevaluateănumaiăpentruăactivitateaădesf şurat ăpeăfunc iaărespectiv .ăPersonalulădidacticăprev zută
la alin. (1) care, în perioada 1 septembrie 2009 - 31 august 2014, a avutăcontractulădeămunc ăsuspendată
esteăevaluatădoarăpentruăperioadaăînăcareăşi-aădesf şuratăactivitatea,ădinăintervalulă1ăseptembrieă2009ă- 31
august 2014.
(3) Cadreleădidacticeăîncadrateăpeădou ăsauămaiămulteăspecializ riăpeăperioadaăevalu riiăpotăparticipa la
concursulădeăacordareăaăgrada ieiădeămeritălaăoricareădintreădiscipline,ăexprimându-şiăop iuneaăînăscrisă
odat ăcuădepunereaădosarului.ăCadreleădidacticeăcareăauădesf şuratăactivitateămetodic ăşiăştiin ific ăpeă
dou ăsauămaiămulteăspecializ riăsuntăevaluate pentru întreaga activitate.
CAPITOLUL III
Criteriiăpentruăacordareaăgrada ieiădeămerită
Art. 6. - Inspectoratulăşcolarăevalueaz ăactivitateaăcandida ilorăînscrişiăpentruăacordareaăgrada ieiădeă
merit,ăinclus ăînăraportulădeăautoevaluare, sus inut ăprinădocumenteădoveditoare,ădinăperioadaă1ă
septembrie 2009 - 31ăaugustă2014.ăFişaăînăbazaăc reiaăseărealizeaz ăevaluareaăseăelaboreaz ,ă inânduseăseamaădeăcriteriileăgeneraleăcareătrebuieăîndepliniteădeăcandidat,ădeăc treăinspectoratulăşcolar,ă
respectivădeăc treăMinisterulăEduca ieiăNa ionaleăpentruăpersonalulădidacticădeăpredareăşiădeăconducereă
dinăînv mântulăsportivăintegratăşiăsuplimentar,ăpalateleăşiăcluburileăcopiilor,ăcuăconsultareaăorganiza iiloră
sindicale reprezentative la nivel de sectorădeăactivitateăînv mântăpreuniversitar,ăsemnatareăaleă
contractuluiăcolectivădeămunc ălaănivelădeăsectorădeăactivitateăînv mântăpreuniversitar.ă
1. Criteriulăactivit ilorăcomplexeăcuăvaloareăinstructiv- educativ ă- ponderea 80%:
a) rezultate deosebiteăob inuteăînăpreg tireaăpreşcolarilorăşiăaăelevilorăînăatingereaă
obiectivelor/competen elorăspecificeăimpuseădeăcurriculumulăşcolar,ămaterializateăînăprogresulăelevilorălaă
clas ,ăînărezultateăaleăelevilorălaăclas ,ălaătest riăşiăexameneăna ionaleădeăsfârşitădeăciclu,ărezultateă
ob inuteăcuăclasaăşiăindividualălaădisciplineleădeăspecialitateădinăînv mântulăvoca ional;ă
b) ini iereaăşiăaplicareaăunorăproiecteădeăpredareăaădisciplineiăprinăutilizareaăplatformelorăelectroniceădeă
înv areăşiăaăsofturilorăeduca ionaleăspecificeădisciplinei,ăexistenteăînăunitateaădeăînv mânt;ă
c) performan eădovediteăînăpreg tireaăelevilorădistinşiălaăolimpiadeăşcolareăşi/sauăconcursuriădeăprofil,ă
materializateăprinăob inereaăpremiilorăI,ăII,ăIIIăşiăaăpremiilorăspecialeălaăfazaăjude ean ăşiăaămunicipiuluiă
Bucureşti/interjude ean /na ional /interna ional ,ădesf şurateăînăcoordonareaăşi/sauăfinan areaă
MinisteruluiăEduca ieiăNa ionale;ă

d) performan eădovediteăînăpreg tireaăelevilorădistinşiălaăconcursuriăcultural-artistice, tehnico-ştiin ificeăşiă
sportiveăincluseăînăCalendarulăactivit ilorăeducativeăna ionale/regionaleăelaborateădeăMinisterulăEduca ieiă
Na ionale,ămaterializateăprinăob inereaăpremiilorăI,ăII,ăIIIăşiăaăpremiilorăspeciale;ă
e) preg tireaăloturilor olimpice de elevi, participarea, în calitate de membru al comisiei de
evaluare/organizare,ălaăolimpiadeleăşiăconcursurileăşcolareăşiăextraşcolare,ăfazeleăjude ene,ăinterjude ene,ă
na ionaleăşiăinterna ionale,ăincluseăînăprogramulădeăactivit iăşiăînăcalendarul inspectoratelor
şcolare/MinisteruluiăEduca ieiăNa ionale;ă
f) organizareaădeăconcursuriăşiăfestivaluriălaănivelăinterna ional,ăna ionalăsauăregional/interjude ean;ă
organizareaădeăspectacole,ăexpozi ii,ăconcerteălaănivelăinterna ional,ăna ionalăoriăregional/interjude eană
incluseăînăprogramulădeăactivit iăşiăînăcalendarulăinspectoratelorăşcolare/MinisteruluiăEduca ieiăNa ionale,ă
certificateăprinădiplomeăsauăadeverin e;ă
g) activitateaăşiărezultateleăob inuteăînăcentreleădeăexcelen ,ăcertificateăde inspectorul de specialitate,
sauăcuăeleviăcuădificult iădeăînv are,ăcertificateădeăcentreleăjude eneădeăresurseăşiăasisten ă
educa ional /CentrulăMunicipiuluiăBucureştiădeăResurseăşiăAsisten ăEduca ional ;ă
h) activitate de coordonator de programe educativeăşcolareăşiăextraşcolareăsauăîndrumareaăcolectiveloră
redac ionaleăaleărevistelorăşcolareăavizateădeăinspectoratulăşcolar;ă
i) activitateădovedit ăînăcadrulăStrategieiăna ionaleădeăac iuneăcomunitar ;ă
j) creareaădeăsofturiăeduca ionaleăînăspecialitate, platforme de e-learningăpentruăsus inereaăprogresuluiă
şcolar,ăavizateădeăMinisterulăEduca ieiăNa ionale.ă
2. Criteriulăprivindăperforman eădeosebiteăînăinovareaădidactic /managerial ă- ponderea 10%:
a) elaborareaădeăprogrameăşcolare,ăregulamente,ămetodologii,ăîndrum toare/ghiduriămetodice,ămanualeă
şcolare,ăauxiliareădidactice,ăavizateădeăinspectoratulăşcolarăsauădeăMinisterulăEduca ieiăNa ionale,ădup ă
caz;ăc r iăînădomeniulăeduca ional,ăînregistrateăcuăISBN/ISSN;ăelaborareaădeăprogrameăşcolare pentru
disciplineăop ionaleănoi,ăînso iteădeăsuportulădeăcursăsauăvizândăcurriculumulăpentruăop ionalăintegratăînă
dezvoltareălocal ,ăavizateădeăinspectoratulăşcolar;ă
b) elaborareaădeăc r iăşiălucr riăştiin ificeăpublicateăînădomeniulădidacticii,ăspecialit iiăşiămanagementuluiă
educa ional,ăînregistrateăcuăISBN/ISSN;ă
c) activitateaădeăevaluatorădeămanuale,ădeămentorat,ădeăformatorăînăformareaăcontinu ăaăpersonaluluiă
dinăînv mânt,ăactivitateăînăcadrulăcomisiilorăparitare/deădialogăsocial,ăactivitate în organismele de
conducereăaleăorganiza iilorăsindicaleăafiliateăfedera iilorăsindicaleăreprezentativeălaănivelădeăsectorădeă
activitateăînv mântăpreuniversitar/semnatareăaleăcontractuluiăcolectivădeămunc ălaănivelădeăsectorădeă
activitateăînv mântăpreuniversitar,ăprecumăşiăînăcadrulăasocia iilorăprofesionaleăaleăcadrelorădidacticeălaă
nivelălocal/jude ean/na ional/interna ional,ăparticipareaăcuăcomunic riălaăsimpozioaneăna ionaleăşi/sauă
interna ionale,ăparticipareaălaăformareaăpersonaluluiădidactic prin casa corpului didactic, în calitate de
formatori,ăcontribu iaălaăcercet riăştiin ificeăînăspecialitateăsauăînădomeniulăproblematiciiăînv mântuluiăşiă
educa iei,ăatestat ăprinăpublica iiăînregistrateăcuăISBN/ISSN;ă
d) activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului
şcolar,ămembruăînăcomisiaăna ional ădeăspecialitate,ăcoordonatorădeăcercăpedagogic;ă
e) activitateaădesf şurat ,ăînăurmaăsolicit riiăMinisteruluiăEduca ieiăNa ionale,ăînăcadrulăunor comisii
tehniceădeăelaborareăaăunorăacteănormative/administrativeăcuăcaracterănormativăşiăînăcomisiileăna ionaleă
de specialitate/control.
3. Criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 5%:
a) proiecteăeuropene,ăproiecteăinterna ionale careăauăcaăobiectiveăperforman aăşcolar ,ăprogresulăşcolar,ă
dezvoltareaăcompeten elorăşiăabilit ilorăpreşcolarilorăşiăelevilor,ăeduca iaăcivic ,ăeduca iaăcomplementar ,ă
formareaăpersonalit iiăpreşcolarilorăşiăelevilor,ădezvoltareaăcapacit iiădeăadaptare la schimbare,
dezvoltareaăprofesional ăaăcadrelorădidactice;ă
b) proiecteăelaborateăşiăimplementateăînăbazaăprevederilorăMetodologiei şiăcriteriilorăprivindăacordareaă
grada ieiădeămerităînăînv mântulăpreuniversitar,ăaprobat ăprinăOrdinulăministruluiăeduca iei,ăcercet rii,ă
tineretuluiăşiăsportuluiănr. 5.486/2011,ămaterializateăprinăraportulădeăactivitateăşiăportofoliulăpersonal.ă
4. Criteriulăprivindăcontribu iaălaădezvoltareaăinstitu ional ă- ponderea 5%:
a) atragereaădeăfinan riăextrabugetareăpentruăunitateaădeăînv mânt,ăprogrameăşiăproiecteă
educa ionale,ăcentreădeădocumentareăşiăinformare,ălaboratoareăetc.,ăavândăcaăefectăcreştereaăcalit iiă
institu ieiăşiăaăprocesuluiădeăpredare-înv are-evaluare, a bazei didactico-materiale;
b) realizareaădeăproiecteăextracurriculare,ăcuăfinan areăextrabugetar ,ăavândădreptăobiectivăcreştereaă
calit iiăprocesuluiădeăînv mânt.ă

Art. 7. - (1) Punctajulăseăaplic ăînămodăunitarăpentruătoateăfunc iileădidactice,ă inândăseamaădeăpondereaă
criteriilorăprev zuteălaăart. 6,ăcuăexcep iaăpersonaluluiădeăconducere,ăîndrumareăşiăcontrol,ăpentruăcareă
pondereaăcriteriilorăesteăurm toarea:ă
1. criteriulăactivit ilorăcomplexeăcuăvaloareăinstructiv-educativ ă- ponderea 20%;
2. criteriulăprivindăperforman eădeosebiteăînăinovareaădidactic /managerial ă- ponderea 30%;
3. criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 10%;
4. criteriulăprivindăcreştereaăprestigiuluiăunit iiădeăînv mânt/conexeă- ponderea 40%.
Documenteleădoveditoareăseărefer ălaăpropriaăactivitate.ă
(2) Înăbazaăpunctajelor,ăstabiliteăînămodăunitar,ăseăelaboreaz ăcâteăoăgril ădeăevaluareăspecific ăfiec reiă
categoriiădeăcandida i:ă
a) educatori/institutori/profesoriăpentruăînv mântulăpreşcolar;ă
b) înv tori/institutori/profesoriăpentruăînv mântulăprimar;ă
c) profesori;
d) maiştri-instructori/profesoriăpentruăinstruireăpractic ;ă
e) cadre didacticeădinăînv mântulăvoca ional,ădinăcluburileăsportiveăşcolare,ăpalateleăşiăcluburileă
copiilorăşiăelevilor,ădinăînv mântulăspecial;ă
f) personalădidacticădeăconducere,ăîndrumareăşiăcontrol;ă
g) personal didactic auxiliar.
(3) Stabilirea punctajuluiăşiăelaborareaăgrileiăspecificeădeăevaluareăsuntădeăcompeten aăcomisieiăparitareă
deălaănivelulăinspectoratuluiăşcolar.ăÎnăcadrulăcriteriilorăşiăponderilorăprev zuteălaăart. 6 şiălaăalin.ă(1)ăală
prezentuluiăarticol,ăcomisiaăparitar ăpoateăstabiliăşiăalteăsubcriteriiăşi/sauăactivit iă(deăexemplu:ăactivitateaă
dovedit ăînăcalitateădeăcoordonatorăalăclaselorăbilingve,ăactăivăiătateaădovedit ăînăcal i tate de profesor
discipl ine non-lingvisticeăsauăprofesorădocumentaristăînăliceeleăcuăsec iiăbilingveăfrancofone).ă
(4) Pentruăpersonalulădidacticăşiăpersonalulădeăconducereădinăcluburileăsportiveăşcolare,ăpalateleăşiă
cluburileăcopiilorăşiăelevilor,ăgrileleăspecificeădeăevaluare,ă inândăseamaădeăpondereaăcriteriilorăprev zuteălaă
art. 6,ăseăstabilescăpotrivităpreciz rilorăMinisteruluiăEduca ieiăNa ionale.ă
(5) Pentruăpersonalulădidacticăauxiliar,ăcriteriileăpentruăacordareaăgrada ieiădeămerit,ăalteleădecâtăceleădină
fişaăpostului,ăsuntăstabiliteăînăfişaădeă(auto)evaluareăaăactivit iiăpentruăgrada ieădeămerit,ăelaborat ădeă
comisiaăparitar ădeăla nivelulăinspectoratuluiăşcolar.ă
CAPITOLUL IV
Proceduraădeăacordareăaăgrada ieiădeămerită
Art. 8. - (1) Inspectorulăşcolarăgeneralănumeşte,ăprinădecizie,ăcomisiaădeăevaluareăaădosarelorădepuseăînă
vedereaăacord riiăgrada ieiădeămerit,ăînăurm toareaăcomponen :ă
a) preşedinteă- unăinspectorăşcolarăgeneralăadjunct;ă
b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare;
c) membri - inspectoriăşcolariăsauămetodiştiăselecta iădinăcorpulădeămetodiştiăaiăinspectoratuluiăşcolar,ă
reprezentan iăaiăpersonaluluiădidacticăauxiliarădinăunit iădeăînv mânt.ă
(2) PentruăPalatulăNa ionalăalăCopiilor,ăcomisiaădeăevaluareăaădosarelorădepuseăînăvedereaăacord riiă
grada ieiădeămerit,ănumit ăprinăordinădeăserviciu,ăareăurm toareaăcomponen :
a) preşedinteă- unăinspectorădinăDirec iaăgeneral ăeduca ieăşiăînv areăpeătotăparcursulăvie iiădinăcadrulă
MinisteruluiăEduca ieiăNa ionale;ă
b) secretar - unăinspectorădinăDirec iaăgeneral ăeduca ieăşiăînv areăpeătotăparcursulăvie iiădinăcadrulă
MinisteruluiăEduca ieiăNa ionale;ă
c) membri - inspectoriăşcolariădinăcadrulăInspectoratuluiăŞcolarăalăMunicipiuluiăBucureşti,ăreprezentan iăaiă
personaluluiădidacticăauxiliarădinăunit iădeăînv mânt.ă
(3) Reprezentan iiăorganiza iilorăsindicaleăafiliateălaăfedera iileăsindicaleăreprezentativeălaănivelădeăsectoră
deăactivitateăînăînv mântădinăjude /municipiulăBucureştiăparticip ăînăcalitateădeăobservatoriălaătoateă
lucr rile,ăauădreptădeăaccesălaătoateădocumenteleăcomisieiăşiăauădreptulăs ăsoliciteăconsemnarea în
procesul-verbalăaăpropriilorăobserva ii.ăNeparticipareaăobservatorilorănuăviciaz ăprocedura.ă
Art. 9. - (1) Candidatulăîntocmeşteăşiădepuneălaăconducereaăunit iiădeăînv mânt/conexe/institu ieiădeă
înv mântăînăcareăaăfunc ionatăînăperioadaă1ăseptembrieă2009-31 august 2014 dosarul întocmit în
vedereaăparticip riiălaăconcursulăpentruăob inereaăgrada ieiădeămerit, care cuprinde:

a) opisulădosarului,ăînădou ăexemplare,ădintreăcareăunulăseărestituieăcandidatului,ăcuăsemn turaăsaăşiăaă
conduceriiăunit iiădeăînv mânt,ăînăcareăsuntăconsemnateădocumenteleăexistente,ăcuăprecizareaăpaginiloră
aferente;
b) fişaădeă(auto)evaluareăpentruăgrada ieădeămerit,ăelaborat ădeăinspectoratulăşcolar,ălaăcategoriaădeă
personalădidacticălaăcareăcandideaz ,ăcuăpunctajulăcompletatălaărubricaă(auto)evaluare;ă
c) raportul de activitate, pentru perioada 1 septembrie 2009-31 august 2014;
d) declara iaăpeăpropriaăr spundere,ăprinăcareăseăconfirm ăc ădocumenteleădepuseălaădosarăapar ină
candidatuluiăşiăc ăprinăacesteaăsuntăcertificateăactivit ileădesf şurate,ăconformăanexeiănr. 4;
e) documenteleăjustificative,ăgrupateăpeăcriteriileăşiăsubcriteriileădinăfişaădeă(auto)evaluareăpentruă
grada ieădeămerit,ăelaborat ădeăinspectoratulăşcolar,ălaăcategoriaădeăpersonalădidacticălaăcareăcandideaz ,ă
certificateă"conformăcuăoriginalul"ădeăc treăconducereaăunit iiădeăînv mântălaăcareăcandidatulădepuneă
dosarul.
Toateădocumenteleădinădosarăsuntănumerotateăpeăfiecareăpagin ăşiăconsemnateăînăopis.ă
În cazul în care candidatul esteăpretransferat,ăacestaăîşiădepuneădosarulălaăunitateaădeăînv mântă
preuniversitar de stat unde este titular la data depunerii dosarului.
Înăsitua iaăînăcareăcandidatulăesteădetaşatăînăaltăjude /municipiulăBucureşti,ăacestaăpoateădepuneă
dosarul la unitateaădeăînv mântăpreuniversitarădeăstatăundeăfunc ioneaz ălaădataădepuneriiădosaruluiăsauă
laăunitatea/institu iaădeăînv mântăpreuniversitarădeăstatăundeăesteătitular.ăPlataăgrada ieiădeămerită
înceteaz ăpentruăcandidatulăcare,ăulteriorăob ineriiăgrada ieiădeămerităînăaltăjude ădecâtăcelăînăcareăesteă
titular,ărevineălaăpostulăpeăcareăesteătitularăsauăseădetaşeaz ăînăaltăjude .ă
Cadreleădidacticeăangajateăcuăcontractădeămunc ăpeăperioad ădeterminat ădepunădocumenteleă
men ionateăanteriorălaăconducerea unit iiădeăînv mântălaăcareăsuntăîncadrateălaădataădepuneriiă
dosarului.ăCandida iiăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăînădou ăsauămaiămulteăunit iădeăînv mântădepună
documenteleălaăconducereaăuneiaădintreăacesteăunit iădeăînv mânt.ă
(2) Candidatul îşiăprezint ăraportulădeăautoevaluareăînăplenulăconsiliuluiăprofesoral.ăConsiliulăprofesorală
alăunit iiădeăînv mânt/conexe,ăpeăbazaădezbaterilorăasupraămoduluiăînăcareăraportulăreflect ărealiz rileă
candidatuluiăpotrivităfişeiădeăevaluareăşiădocumentelorădoveditoare,ăformuleaz ăoăapreciereăsintetic ă
asupraăactivit iiăcandidatului,ăconsemnat ăînăprocesul-verbalădeăşedin .ă
(3) Directorulăunit iiădeăînv mânt/conexeădepuneălaăregistraturaăinspectoratuluiăşcolarădosarulă
candidatului, incluzând, pe lâng ădocumenteleăenumerateălaăalin.ă(1),ăoăcopieăaăprocesului-verbal din
cadrulăconsiliuluiăprofesoralădinăcareăreieseăapreciereaăactivit iiăcandidatului,ăcertificateă"conformăcuă
originalul"ăşiădeclara iaăpeăpropriaăr spundere,ăconformăanexeiănr. 5.
(4) Înăurmaăconsult riiăconsiliuluiăconsultativăalădisciplinei,ăconsemnat ăînăprocesulăverbalăalăşedin ei,ă
inspectorulăşcolarăcareăcoordoneaz ădisciplinaăîntocmeşteăunăraportămotivatăreferitorălaăactivitateaă
candidatuluiăînăspecialitate,ăacordândăpunctajulăcaăsum ăaăpunctelorăpentruăfiecareăcriteriuădinăfişaădeă
(auto)evaluareăpentruăgrada ieădeămerit.ăMembriiăconsiliuluiăconsultativăîşiăasum ,ăprinăsemn tur ,ăînă
procesul-verbalăalăşedin eiăşiăînăraportulămotivat,ăevaluareaădosarelor.ăModelulăraportuluiămotivatăesteă
prev zutăînăanexaănr. 3. Inspectorul şcolarăcareăcoordoneaz ădisciplinaăcompleteaz ăpunctajulăpentruă
fiecareăcriteriu/subcriteriuăînăfişaădeă(auto)evaluareăaăcandidatului,ăasumatăprinăsemn tur .ă
(5) Comisiaădeăevaluareăaădosarelorădepuseăînăvedereaăacord riiăgrada ieiădeămerităprimeşteăraportul de
(auto)evaluare, procesul-verbalăalăşedin eiăconsiliuluiăprofesoral,ăprecumăşiăraportulămotivatăală
inspectoruluiăşcolarăcareăcoordoneaz ădisciplina,ăpeăcareăleăexamineaz ,ăstabileşteăpunctajeleăpeă
criterii/subcriteriiăşiăpunctajulăfinal,ăpeăcareăleăconsemneaz ăînăfişaădeă(auto)evaluareăpentruăgrada ieădeă
merit,ăşiăîntocmeşteălistaăcuprinzândăcandida iiăînăordineaădescresc toareăaăpunctajelor,ăpeăposturiăşiă
discipline.ăListaăastfelăîntocmit ,ăasumat ădeăto iămembriiăcomisiei,ăvaăfiăînregistrat ăşiăprezentat ăînă
consiliulădeăadministra ieăalăinspectoratuluiăşcolar.ă
(6) Înăconsiliulădeăadministra ieăalăinspectoratuluiăşcolar,ăpreşedinteleăcomisieiădeăevaluareăaădosareloră
depuseăînăvedereaăacord riiăgrada ieiădeămerităprezint ărezultateleăevalu riiădosarelorăcandida iloră
participan iălaăconcursulădeăacordareăaăgrada iilorădeămerit.ă
(7) Consiliulădeăadministra ieăalăinspectoratuluiăşcolarăaprob ălistaăcuărezultateleăcandida ilorăparticipan iă
laăconcurs,ăînăordineaădescresc toareăaăpunctajuluiăacordat.ăListaăseăafişeaz ălaăsediulăinspectoratuluiă
şcolar,ăconformăgraficuluiăprev zutăînăanexaănr. 1.ăÎnăcazulăPalatuluiăNa ionalăalăCopiilor,ăcomisiaăde
evaluareăaădosarelorădepuseăînăvedereaăacord riiăgrada ieiădeămeritădinăcadrulăMinisteruluiăEduca ieiă
Na ionaleăaprob ălistaăcuărezultateleăcandida ilorăparticipan iălaăconcursăşiăoăafişeaz ălaăsediulăMinisteruluiă
Educa ieiăNa ionaleăconformăgraficuluiăprev zutăînăanexaănr. 1.

(8) Pentruăpersonalulădidacticăauxiliar,ăproceduraădeăacordareăaăgrada ieiădeămerităseăstabileşteălaă
nivelul inspectoratuluiăşcolarădeăc treăcomisiaăparitar ăşiăseăaprob ăînăconsiliulădeăadministra ieăală
inspectoratuluiăşcolar.ă
Art. 10. - (1) Candida iiăparticipan iălaăconcursulădeăacordareăaăgrada ieiădeămerităauădreptădeăcontesta ieă
asupra punctajului acordat, la inspectoratulăşcolar,ăînăconformitateăcuăgraficulăprev zutăînăanexaănr. 1.
Comisiaădeăsolu ionareăaăcontesta iilor,ănumit ăprinădecizieăaăinspectoruluiăşcolar general/ordin de
serviciu,ăesteăformat ădin:ă
a) preşedinteă- inspectorulăşcolarăgeneral;ăpentruăPalatulăNa ionalăalăCopiiloră- directorădinăDirec iaă
general ăeduca ieăşiăînv areăpeătotăparcursulăvie iiădinăcadrulăMinisteruluiăEduca ieiăNa ionale;ă
b) secretar - unăreferent/consilierădeălaăcompartimentulăsalarizare,ănormare/re eaăşcolar ;ăpentruăPalatulă
Na ionalăalăCopiiloră- unăreprezentantăalăDirec ieiăgeneraleăbuget-finan eăşiăresurseăumaneădinăcadrulă
MinisteruluiăEduca ieiăNa ionale;ă
c) membri - consilierulăjuridicăalăinspectoratuluiăşcolar,ăinspectoriăşcolari/metodiştiăaiăinspectoratuluiă
şcolar,ăreprezentan iăaiăpersonaluluiădidacticăauxiliarădinăunit ileădeăînv mânt,ăal iiădecâtăceiăcareăauă
evaluatăini ialădosarele;ăpentruăPalatulăNa ional al Copiilor - inspectoriădinăcadrulăDirec ieiăgeneraleă
educa ieăşiăînv areăpeătotăparcursulăvie iiăşiăunăconsilierăjuridicăalăDirec ieiăgeneraleăjuridicădinăMinisterulă
Educa ieiăNa ionale,ăal iiădecâtăceiăcareăauăf cutăparteădinăcomisiaădeăevaluareăa dosarelor.
(2) Contesta iileăseăsolu ioneaz ,ăprinăreevaluareaădosarelor,ăînătermenădeă3ăzileălucr toareădeălaădatalimit ădeădepunereăaăacestora.ăPunctajeleărezultateăînăurmaăreevalu riiăsuntăconsemnateăînăfişaădeă
(auto)evaluareăpentruăgrada ieădeămerităşiăsuntăasumateădeăc treăpreşedinteleăcomisieiădeăcontesta ii.ăLaă
finalulălucr rilor,ăcomisiaădeăcontesta iiăgenereaz ălistaăcuprinzândăpunctajeleătuturorăcandida ilor,ă
asumat ădeăto iămembriiăcomisiei,ăcareăvaăfiăînregistrat ăşiăprezentat ăînăconsiliulădeăadministra ieăală
inspectoratuluiăşcolar.ă
(3) Hot râreaăcomisieiădeăcontesta iiăesteădefinitiv ăşiăpoateăfiăcontestat ănumaiăprinăproceduraă
contenciosuluiăadministrativ,ăcontesta iaăreprezentândăplângereaăprealabil ăreglementat ădeăart. 7 din
Legeaăcontenciosuluiăadministrativănr.ă554/2004,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.ă
Art. 11. - (1) Comisiaăparitar ădeălaănivelulăinspectoratuluiăşcolarăhot r şteăpondereaăpeăcategoriiădeă
personală(didacticădeăpredare/func iiădeăconducere,ăîndrumareăşiăcontrol/didacticăauxiliar),ăprecumăşiăpeă
disciplineădeăînv mânt,ăraportatălaănum rulătotalădeăgrada ii,ăconformăart.ă2ăalin. (1).
(2) Num rulădeălocuriărepartizateăpeăposturiăşiădisciplineăseăaprob ădeăc treăconsiliulădeăadministra ieăală
inspectoratuluiăşcolar.ăConsiliulădeăadministra ieăaprob ălista candida ilorăîntocmit ăpeăposturiăşiădiscipline,ă
înăordineaădescresc toareăaăpunctajului,ăşiăhot r şteărezultatulăconcursului,ăcuăcondi iaărespect riiă
propor ieiănum ruluiădeălocuriăpeădiscipline/func iiădeăconducere,ădeăîndrumareăşiăcontrol,ădomeniiădeă
activitate.
(3) Deplinaăresponsabilitateăprivindăcalcululănum ruluiădeălocuriăpentruăacordareaăgrada ieiădeămerităşiă
încadrareaăînănum rulădeălocuriărevineăinspectoruluiăşcolarăgeneral.ă
(4) Consiliulădeăadministra ieăalăinspectoratuluiăşcolarăînainteaz ălistaăcandida ilorăvalida iălaăDirec iaă
general ămanagement,ăresurseăumaneăşiăre eaăşcolar ăna ional ădinăcadrulăMinisteruluiăEduca ieiă
Na ionaleăpentruăemitereaăordinuluiăministrului.ăListaătransmis ălaăMinisterulăEduca ieiăNa ionale,ăcuă
adresa de înaintare,ăcon ine:ă
a) num rulătotalăşiămodulădeăcalculăalănum ruluiădeăgrada iiăacordateălaănivelulăjude ului/municipiuluiă
Bucureşti/PalatuluiăNa ionalăalăCopiilor;ă
b) observa iileăliderilorădeăsindicatădesemna iădeăfedera iileăsindicaleăreprezentative la nivel de sector de
activitateăînv mântăpreuniversitar/semnatareăaleăcontractuluiăcolectivădeămunc ăunicălaănivelădeăsectoră
deăactivitateăînv mântăpreuniversitar,ăcareăauăparticipatălaăproceduraădeăacordareăaăgrada ieiădeămerit,ă
cu statut de observatori;
c) tabelulănominalăşiăpunctajulăpentruăcandida iiăaproba i,ăconformăanexeiănr. 2.
Art. 12. - (1) Direc iaăgeneral ămanagement,ăresurseăumaneăşiăre eaăşcolar ăna ional ădinăcadrulă
MinisteruluiăEduca ieiăNa ionaleăverific ăîncadrareaăînănum rulădeălocuri,ărespectareaăproceduriiădeă
acordareăaăgrada ieiădeămerităşiăelaboreaz ăordinulăministruluiăpentruăaprobareaălistelorăcuăpersonalulă
didacticădinăunit ileădeăînv mântăpreuniversitarădeăstatăcareăbeneficiaz ădeăgrada ieădeămerit.ă
(2) Înăsitua iaăconstat riiăneîncadr riiăînănum rulădeălocuriăsauăaănerespect riiăproceduriiădeăacordareăaă
grada ieiădeămerit,ăconducereaăMinisteruluiăEduca ieiăNa ionaleăpoateăstabiliăreluareaăproceduriiădeă
acordareăaăgrada ieiădeămeritădeăc treăinspectoratulăşcolarăsauăreevaluareaădosarelorăcandida ilorăînscrişiă
laăconcursulăpentruăacordareaăgrada ieiădeămeritădinăjude ulărespectivăsauădinămunicipiulăBucureşti de
c treăcomisiiăconstituiteălaănivelulăMinisteruluiăEduca ieiăNa ionaleădinăinspectoriăgenerali,ăinspectori,ă

consilieri,ăexper iădinăcadrulăMinisteruluiăEduca ieiăNa ionaleăşiădinăinspectoriăşcolari,ăconsilieri,ăexper iădină
cadrulăinspectoratelorăşcolare,ăcuăparticipareaăreprezentan ilorăorganiza iilorăsindicaleăafiliateălaăfedera iileă
sindicaleăreprezentativeălaănivelădeăsectorădeăactivitateăînăînv mânt/semnatareăaleăcontractuluiăcolectivă
deămunc ăunicălaănivelădeăsectorădeăactivitateăînv mântăpreuniversitar, cu statut de observatori. Aceste
situa iiănuăintr ăsubăinciden aăperioadelor/termenelorăprev zuteăînăgraficulădesf şur riiăconcursuluiăpentruă
acordareaăgrada iilorădeămerită- sesiuneaă2015,ăprev zutăînăanexaănr. 1.
CAPITOLUL V
Dispozi iiătranzitoriiăşiăfinaleă
Art. 13. - (1) Candida iiăînscrişiălaăconcursulădeăacordareăaăgrada ieiădeămerit,ăsesiuneaă2015,ăauă
obliga iaădeăaăcompletaăoădeclara ieăpeăpropriaăr spundereăprinăcareăs ăconfirmeăc ădocumenteleădepuseă
laădosarăleăapar inăşiăc ăprinăacesteaăsuntăcertificateăactivit ileădesf şurate,ăconformămodeluluiăprev zută
în anexa nr. 4.
(2) Cadreleădidacticeăşiăpersonalulădidacticăauxiliarăcareăparticip ălaăconcursulăpentruăacordareaă
grada ieiădeămeritănuăpotăfaceăparteădinănicioăcomisieăimplicat ăînăconcurs.ă
(3) În cazul în careăinspectorulăşcolarăgeneralăadjunct/inspectorulăşcolarăgeneralăcandideaz ăînăvedereaă
ob ineriiăgrada ieiădeămerit,ăacestaăesteăînlocuităcuăunăaltăinspectorăşcolar,ăcuăinformareaăMinisteruluiă
Educa ieiăNa ionale.ă
(4) Membrii comisiilor de evaluare a dosarelorădepuseăînăvedereaăacord riiăgrada ieiădeămerit,ărespectivă
aiăcomisieiădeăsolu ionareăaăcontesta iilorănuăpotăaveaăînărândulăcandida ilorărudeăsauăafiniăpân ălaăgradulă
al IV-leaăinclusiv.ăMembriiăcomisiilorăsemneaz ăînăacestăsensăcâteăoădeclara ieăpeăpropriaăr spundere.ă
Declara iileăsuntăpredateăpreşedin iilorăcomisiilorăimplicateăînăconcursăşiăseăp streaz ălaăinspectoratulă
şcolar.ă
Art. 14. - (1) Personalulădidacticămilitar/cuăstatutăspecialădinăunit ileădeăînv mântăpreuniversitarădină
sistemulădeăap rare,ăinforma ii,ăordineăpublic ăşiăsecuritateăna ional ăbeneficiaz ădeăgrada ieădeămerită
conformăreglement rilorăproprii.ă
(2) Propunerileăpentruăacordareaăgrada ieiădeămerităpersonaluluiădidacticăcivilădinăunit iămilitareădeă
înv mântăpreuniversitarăseăevalueaz ăşiăseăvalideaz ălaănivelulăinspectoratuluiăşcolarăpeărazaăc ruiaă
acesteăunit iăîşiădesf şoar ăactivitatea,ăexcedândănum ruluiădeăgrada iiăcalculatăconformăart.ă2ăalin. (1).
Inspectorateleăşcolareăinformeaz ăinstitu iileădeăînv mântăpreuniversitarăasupraărezultatuluiăconcursului.ă
(3) Propunerileăpentruăacordareaăgrada ieiădeămerităpersonaluluiădidacticăcivilădinăunit iămilitare de
înv mântăpreuniversitarăseăcentralizeaz ădeăc treăMinisterulăEduca ieiăNa ionale,ăcareăleătransmiteă
MinisteruluiăAp r riiăNa ionale.ă
Art. 15. - Anexele nr. 1-5 facăparteăintegrant ădinăprezentaămetodologie.ă
ANEXA Nr. 1
la metodologie
GRAFICUL
desf şur riiăconcursuluiăpentruăacordareaăgrada iilorădeămerită- sesiunea 2015
1. Detaliereaăpunctajelorăaferenteăcriteriilorădeăc treăcomisiaăparitar ădeălaănivelulăinspectoratuluiăşcolară
Perioada: 9-20 februarie 2015
2. Comunicareaăfişelorădeăevaluareădeăc treăinspectoratulăşcolarăînăteritoriuă
Perioada: 23-27 februarie 2015
3. Întocmireaăşiădepunereaădeăc treăcandida iăaădosarelorăşiăob inereaăavizelorălaănivelulăunit iiădeă
înv mântă
Perioada: 2-20 martie 2015

4. Depunereaădosarelorăcareăcon in documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la
secretariatul/registraturaăinspectoratuluiăşcolară
Perioada: 23-31 aprilie 2015
5. Analizaădosarelorădeăc treăinspectorulăşcolarăcareăcoordoneaz ădisciplina,ăcuăconsultareaăconsiliului
consultativ,ăşiăelaborareaăraportuluiăreferitorălaăactivitateaăcandidatuluiăînăspecialitateă
Perioada: 1-22 aprilie 2015
6. Verificareaădosarelorăşiăacordareaăpunctajelorădeăc treăcomisiaădeăevaluareăaădosarelorădepuseăînă
vedereaăacord riiăgrada ieiădeămerită
Perioada: 23 aprilie-13 mai 2015
7. Aprobareaălisteiăcuprinzândăpunctajeleăacordateăînăurmaăevalu rii,ădeăc treăconsiliulădeăadministra ieă
alăinspectoratuluiăşcolară
Perioada: 14-15 mai 2015
8. Afişareaălisteiăcuprinzândăpunctajeleăacordateăînăurmaăevalu riiălaăavizierulăinspectoratuluiăşcolară
Termen: 18 mai 2015

9. Depunereaăcontesta iilorăasupraăpunctajuluiăacordată
10. Solu ionareaăcontesta iilorădeăc treăcomisiaădeăcontesta iiă

Perioada: 19-20 mai 2015

Perioada: 21-25 mai 2015
11. Stabilireaăponderiiăgrada iilorădeămerităpeăcategoriiădeăpersonal,ăprecumăşiăpeădisciplineădeă
înv mântăînăcadrulăcomisieiăparitareădeălaănivelulăinspectoratuluiăşcolar,ăvalidareaărezultatelorăfinaleăaleă
concursuluiădeăc treăconsiliulădeăadministra ieăalăinspectoratuluiăşcolarăşiăafişareaăacestoraălaă
inspectorateleăşcolareă
Termen: 26-27 mai 2015
12. ÎnaintareaălaăMinisterulăEduca ieiăNa ionaleăaălistelorăcuăpersonalulădidacticădinăunit ileădeă
înv mânt,ăvalidatăînăvedereaăacord riiăgrada ieiădeămerită
Perioada: 28-29 mai 2015

13. Emitereaăordinuluiăministruluiăeduca ieiăna ionaleă

Termen: 11 august 2015
NOTĂ: PersonalulădidacticădeălaăPalatulăNa ionalăalăCopiilorădepuneădosareleăpentru concursul de
acordareăaăgrada ieiădeămeritălaăregistraturaăMinisteruluiăEduca ieiăNa ionale,ărespectândăgraficul.ă
ANEXA Nr. 2
la metodologie

Afişatăast zi,ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.

Nr. . . . . . . . . . .

TABEL NOMINAL
cuprinzândăpunctajeleăcandida ilorălaăconcursulădeăacordareăaăgrada iilorădeămerităaprobateăînăşedin aă

consiliuluiădeăadministra ieăalăinspectoratuluiăşcolarăjude ean/InspectoratuluiăŞcolarăalăMunicipiuluiă
Bucureştiădinădataă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă

Func iaă
Vechimea Unitatea
Nr. Numeleăşiădidactic /ă
Punctaj
Punctaj
Specialitatea
în
de
crt. prenumele didactic ă
autoevaluare evaluare
înv mânt înv mânt
auxiliar

Comisia de evaluare a
dosarelorăpentruăob inereaă
grada iilorădeămerit

Consiliulădeăadministra ieăalăinspectoratuluiăşcolară
jude ean/InspectoratuluiăŞcolarăalăMunicipiuluiă
Bucureşti

Preşedinteă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.
Membri
..........
..........
..........

Preşedinteă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. .
Membri
..........
..........
..........

ANEXA Nr. 3
la metodologie
RAPORT MOTIVAT
privind analiza dosarului candidatului . . . . . . . . . ., specialitatea/personal didactic de conducere/personal
didactic de îndrumareăşiăcontrolă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.
Sesiunea . . . . . . . . . .

Punctaj
inspector
Punctaj
Criteriu Subcriteriu
Documente Pagina şcolarăcareă Argumente Observa ii
autoevaluare
coordoneaz ă
disciplina
1. . . . .

1. . . . .
2. . . . .

2. . . . . 1. . . . .
.
2. . . . . .
.....
Total

x

x

Numeleăşiăprenumeleămembruluiăconsiliuluiăconsultativ

Semn tur

Data . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4
la metodologie
DECLARA IEăPEăPROPRIAăR SPUNDEREă
Subsemnatul/Subsemnata,ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ădomiciliat( )ăînă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăstr.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ănr.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. . . .,
bl.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăsc.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăap.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăjude ul/sectorulă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ălegitimat( )ăcuă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă
seriaă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ănr.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăCNPă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăîncadrat( )ălaă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăpeăfunc iaădeă. . . . . . . . . .,
declarăpeăpropriaăr spundereăc ădocumenteleădepuseălaădosarăîmiăapar inăşiăc ăprinăacesteaăsuntă
confirmate/certificateăactivit ileădesf şurate.ă
Întocmit ăîntr-unăexemplar,ăpeăpropriaăr spundere,ăcunoscândăc ăfalsulăînădeclara iiăesteăpedepsită
conform legii.

Data . . . . . . . . . .

Semn turaă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.

ANEXA Nr. 5
la metodologie
DECLARA IEăPEăPROPRIAăR SPUNDEREă
Subsemnatul/Subsemnata,ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ădirectorălaă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ădeclarăpeăpropriaăr spundereăc ă
documentele depuse în copie în dosarulădeăînscriereălaăconcursulăpentruăacordareaăgrada ieiădeămerităală
candidatului . . . . . . . . . . au fost certificate în data de . . . . . . . . . ., prin confruntare cu originalul.
Întocmit ăîntr-unăexemplar,ăpeăpropriaăr spundere,ăcunoscând c ăfalsulăînădeclara iiăesteăpedepsită
conform legii.

Data . . . . . . . . . .

Semn turaă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.

