
APROBAT, 

in ~edinta Consiliului de administratie al ISJ din data de 17.05.2018 

PROCEDURA 

DE ACORDARE A GRADAJIEI DE MERIT PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR, SESIUNEA 2018 

./ La concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate participa personalul didactic 
auxiliar din inva\amantul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de munca intr-o 
unitate/institu(ie de lnva(iimi'mt, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata, cu o vechime 
In inva\amantul preuniversitar de eel pu\in 4 ani, cu performan\e in activitate, in perioada 1 septembrie 
2012 - 31 august 2017, ~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 desfii~urat activitatea, din intervalul 1 
septembrie 2012 - 31 august 2017 . 

./ Comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii grada(iei de merit, numita 
prin decizia inspectorului ~colar general, evalueaza activitatea candida\ilor lnscri~i pentru acordarea 
grada\iei de merit, in perioada 1 septembrie 2012-31 august 2017, in baza fi~ei de (auto)evaluare, 
elaborata de comisia paritara de la nivelul inspectoratului ~colar . 

./ Candidatul lntocme§te §i depune dosarul intocmit in vederea participarii la concursul 
pentru ob\inerea grada\iei de merit, la conducerea unita\ii de inva\amilnt/ conexe/institu\iei de 
inva\amant In care este titular/ deta§atlangajat la data depunerii dosarului. 

Dosarul cuprinde urmatoarele documente, nurnerotate 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 unita\ii/institu\iei de inva\amant, in care sunt consemnate documentele existente, cu 
precizarea paginilor aferente; 

b) cererea de inscriere 
c) adeverin\ii/adeverin\e cu calificativele din anii §Colari evalua\i; 
d) adeverin\a de vechime; 
e) fi§a de (auto)evaluare pentru grada\ie 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 con\ina trimiteri explicite la documentele 
justificative din dosar; 

g) declara\ia pe propria raspundere, prin care se confirma ca documentele depuse la dosar apartin 
candidatului §i ca prin acestea sunt certificate activita\ile desfii§urate, conform anexei nr. 4. 

h) documentele justificative, grupate pe criteriile §i subcriteriile din fi§a de (auto)evaluare pentru 
grada\ie de merit elaborata de inspectoratul §Colar, la categoria de personal didactic auxiliar la 
care candideaza, certificate "conform cu originalul" de catre conducerea unita\ii/institu\iei de 
inva\amant la care candidatul depune dosarul. 

./ Candidatul l~i prezinta raportul de (auto )evaluare in plenul consiliului profesoral al 
unita\ii In care func\ioneaza. Consiliul profesoral al unita\ii, pe baza dezbaterilor asupra modului In 
care raportul reflecta realizarile candidatului potrivit fi§ei de evaluare §i documentelor doveditoare, 
formuleaza o apreciere sintetica asupra activita\ii candidatului, consemnata in procesul verbal de 
~edin(ii. 

./ Directorul unita(ii de lnva\amiint/conexe: 
Sernneaza ~i ~tampileaza documentele justificative ale candida\ilor, pentru conforrnitate cu 
originalul; 



Depune la secretariatul I.S.J. Dolj dosarul candidatului, incluzand, pe langii documentele 
enumerate In Metodologie o copie a procesului verbal din care reiese aprecierea activitii\ii 
candidatului ~i declara\ia pe proprie riispundere, conform anexei nr. 5 din Metodologie; 
Depune la secretariatul I.SJ Dolj documentul centralizator ~i dosarele candida\ilor din 
unitatea pe care o conduce. In cazuri speciale, desemneazii un delegat al unitii\ii ~olare ce 
va depune documentul centralizator ~i dosarele candida\ilor din ~coalii . 
./ Comisia de evaluare a dosarelor depuse In vederea acordiirii grada\iei de merit prime~te 

raportul de (auto)evaluare, procesul verbal al ~edin\ei consiliului profesoral precum ~i aprecierea 
sinteticii asupra activitii\ii candidatului formulatii de ciitre consiliul profesoral al unitii\ii, pe care le 
examineazii, lntocme~te un raport motivat (conf. Anexei 3 la metodologie) referitor la activitatea 
candidatului In specialitate, acordiind punctajul ca suma a punctelor pe fiecare criteriu din fi~a de 
autoevaluare pentru grada\ie de merit, stabile~te punctajele pe criterii/subcriterii ~i punctajul final, pe 
care le consemneaza In fi~a de (auto )evaluare pentru grada\ie de merit, ~i lntocme~te lista cuprinziind 
candida\ii In ordinea descrescatoare a punctajelor, pe categorii de personal didactic auxiliar. Lista 
astfel lntocmitii, asumatii de to\i membrii comisiei, va fi lnregistrata ~i prezentatii In consiliul de 
administra\ie al inspectoratului ~colar . 

./ Pre~edintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse In vederea acordiirii grada\iei de 
merit, In ~edin\a C.A. al l.S.J. Dolj, prezintii rezultatele evaluiirii dosarelor candida\ilor participan\i la 
concursul de acordare a grada\iilor de merit. 

./ Consiliul de Administra\ie al I.S.J. Dolj aprobii numiirul de locuri repartizate pe posturi 
didactice auxiliare, aprobii lista candida\ilor lntocmitii pe posturi, In ordinea descrescatoare a 
punctajului, ~i o afi~eazii la inspectoratul ~colar conform graficului previizut In anexa nr. I la 
Metodologie . 

./ Personalul didactic auxiliar participant la concursul de acordare a grada\iei de merit are 
drept de contesta\ie asupra punctajului acordat, la inspectoratul ~colar, In conformitate cu graficul 
previizut In anexa nr. I la Metodologie. Contesta\iile se solu\ioneazii In conformitate cu dispozi\iile 
Metodologiei. 

./ Prezenta procedurii se completeaza cu prevederile Metodologiei privind acordarea 
grada\iei de merit personalului didactic din. lnva\iimantul preuniversitar de stat, sesiunea 2018, 
aprobata prin Ordinul MEN nr. 3633/03.05.2018 

Stabilitii de catre Comisia paritarii 
de la nivelul Inspectoratului $colar Jude\ean Dolj 

In ~edin(a din data de 14.05.2018 


