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PROCEDURA

DE ACORDARE A GRADAT|Et DE MERtr PERSONALULUT DtDACT|C AUX|LIAR, SESTUNE A2017

{ La concursul pentru acordarea grada[iei de merit poate participa
personalul didactic auxiliar din invdldm6ntul preuniversitar de stat, angajat cu contract
individual de munc6 intr-o unitate/institufie de inv6{5mdnt, pe perioadd nedeterminatd
sau pe perioadd determinatd, cu o vechime in invdl5mdntul preuniversitar de cel pulin 4
ani, cu performanle in activitate, in perioada 1 septembrie 20Lt - 31- august 20L6, qi

calificativul "Foarte bine" in fiecare an qcolar din perioada evaluati.
/ Personalul didactic auxiliar care, in perioada evaluatd., a avut contractul de

muncd suspendat, este evaluat doar pentru perioada in care qi-a desfrgurat activitatea,
din intervalul l- septembrie 20t1, - 3L august20L6.

/ Comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acorddrii gradaliei de

merit, numitS prin decizia inspectorului qcolar general, evalueazd, activitatea
candidafilor inscriqi pentru acordarea gradaliei de merit, in perioada 1 septembrie 2011-
3L august 20t6, in baza figei de (auto)evaluare, elaboratd de comisia parrtari de la
nivelul inspectoratului qcolar.

/ Candidatul intocmeqte gi depune dosarul intocmit in vederea participdrii la
concursul pentru oblinerea gradaJiei de merit, la conducerea unit5lii de inv6ldmdntl
conexe/instituliei de invS{5mdnt in care este titularl detaSatlangajatla data depunerii
dosarului.

Dosarul cuprinde:
a) opisul dosarului, in doud exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu

semnStura sa qi a conducerii unitdlii de invSldm6nt, in care sunt consemnate
documentele existente, cu precizarea paginilor aferente ;

b) cererea de inscriere
c) adeverinJs/adeverinle cu calificativele din anii qcolari evaluali;
d) adeverinlI de vechime;
e) figa de (auto)evaluare pentru gradalie de merit elaboratd de inspectoratul qcolar, la

categoria de personal didactic auxiliar la care candideazS, cu punctajul completat la
rubrica (auto)evaluare ;

f) raportul de activitate, pentru perioada evaluatS;
g) declaralia pe propria tEspundere, prin care se confirmd ci documentele depuse la

dosar aparfin candidatului gi cd prin acestea sunt certificate activitSlile desfEqurate,
conform anexei m.4.

h) documentele justificative, grupate pe criteriite qi subcriteriile din figa de
(auto)evaluare pentru gradalie de merit elaboratd de inspectoratul qcolar, la
categoria de personal didactic auxiliar la care candideazE, certificate "conforrn cu
originalul" de cdtre conducerea unitSlii de inv6t[m6nt la care candidatul depune
dosarul.

Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagind qi consemnate in opis.
/ Candidatul iqi prezittdraportul de (auto)evaluare in plenul consiliului

profesoral al unitafli in care funcfioneaz5. Consiliul profesoral al unitdlii , pebaza
dezbateilor asupra modului in care raportul reflecti realizdrile candidatului potrivit



tiqei de evaluare qi documentelor doveditoare, formuleazd o apreciere sinteticd asupra

activitdlii candidatului, consemnatd in procesul verbal de qedin!6.
{ Directorul unitdlii de inv6!5mdnt/conexe:

- Semneazd qi gtampileazd documentele justificative ale candidafilor, pentru

conformitate cu originalul;
- Depune la secretariatul I.S.J. Dolj dosarul candidatului, incluzdnd, pe l6ngi

documentele enumerate in Metodologie o copie a procesului verbal din care

reiese aprecierea activitilii candidatului qi declaralia pe proprie r[spundere,
conform anexei nr.5 din Metodologie;

- Depune la secretariatul I.S.J Dolj documentul centralizator qi dosarele

candidalilor din unitatea pe care o conduce. in cazuri speciale, desemneazdurr
delegat al unitalii Ecolare ce va depune documentul centralizator Ei dosarelor

candidalilor din qcoald
,/ Comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordirii gradaliei de

merit primeqte raportul de (auto)evaluare, procesul verbal al qedinlei consiliului
profesoral precum qi aprecierea sintetici asupra activitdlii candidatului formulat[ de

cdtre consiliul profesoral al unitdlii, pe care le exarnineaz5, intocme;te un raport motivat
(conf. Anexei 3 la metodologie) referitor la activitatea candidatului in specialitate,

acordAnd punctajul ca sum6 a punctelor pe fiecare criteriu din figa de autoevaluare

pentru gradalie de merit, stabileqte punctajele pe criterii/subcriterii qi punctajul final, pe

care le consemneazdin fiqa de (auto)evaluare pentru gradalie de merit, qi intocmeqte

lista cuprinzind candidalii in ordinea descrescdtoare a punctajelor, pe categorii de

personal didactic auxiliar. Lista astfel intocmitS, asumatd de toli membrii comisiei, va fi
inregistratd gi prezentatdin consiliul de administralie al inspectoratului qcolar.

./ Preqedintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse in vederea acorddrii
gradafiei de merit, in ;edinla C.A. al I.S.J. Dolj, prezintd rezultatele evaluirii dosarelor

candidalilor participanfi la concursul de acordare a grad{iilor de merit.
,/ Consiliul de Administralie al I.S.J. Dolj aprob6 num5.rul de locuri

repafiizate pe posturi didactice auxiliare, aprobd lista candidafilor intocmit6 pe posfuri,

in ordinea descrescdtoare a punctajului, qi o afiqeazi la inspectoratul Ecolar conform
graficului prevdzutin anexa nr. 1 la Metodologie.

./ Personalul didactic auxiliar participant la concursul de acordare a gradaliei

de merit are drept de contestalie asupra punctajului acordat,la inspectoratul qcolar, in
conformitate cu graficul previzut in anexa nr. 1 la Metodologie. Contestaliile se

solulioneazd in conformitate cu dispoziliile Metodologiei.
,/ Prczenta procedurd se completeazd cu prevederile Metodologiei privind

acordarea gradaliei de merit personalului didactic din inv6!5m6ntul preuniversitar de

stat, sesiunea2}l7, aprobatd prin Ordinul MEN nr. 6161122.12.2016

Stabilitl de cdtre Comisia paritard
de la nivelul Inspectoratului $colar Judelean Dolj
in qedinla din data de e1.'0b' ?,O l>l'


