S.I.P. Hunedoara
Gradația de merit 2020 - forma finală
22.05.2020
A fost publicat Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4261/2020 pentru modificarea metodologiei și
criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de
stat în sesiunea 2020.
Elemente de noutate aduse de noul ordin:
- dispare obligativitatea prezentării raportului de activitate în plenul CA/CP și a formulării aprecierii
sintetice;
- la dosarul candidatului nu se mai regăsește copia procesului verbal al ședinței CA/CP în care s-a
formulat aprecierea sintetică;
- lista cu rezultatele candidaților participanți la concurs se afișează și pe site-ul instituției;
- a fost introdusă posibilitatea transmiterii contestațiilor și prin e-mail.
Graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2020 a fost modificat
astfel:
1.Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar,
stabilirea numărului gradațiilor de merit și a punctajului minim pe categorii de personal și pe
discipline/domenii/niveluri de învățământ. Transmiterea propunerii Palatului Național al Copiilor către
Ministerul Educației și Cercetării cuprinzând numărul de gradații ce urmează a fi acordate
Perioada: 5-6 martie 2020
2.Comunicarea fișelor de (auto) evaluare, a numărului gradațiilor de merit și a punctajului minim pe
categorii de personal și pe discipline/domenii/niveluri de învățământ de către inspectoratul școlar în
teritoriu
Perioada: 9-10 martie 2020
3.Depunerea de către candidați a dosarelor la secretariatul unității/instituției de învățământ
preuniversitar de stat, cu personalitate juridică
Perioada: 25 mai-3 iunie 2020
4.Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la
secretariatul/registratura inspectoratului școlar
Perioada: 4-12 iunie 2020
5.Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului
consultativ, și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea
dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării
gradației de merit; aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de
administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestei liste la avizierul și pe site-ul inspectoratului
școlar, respectiv la sediul și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării după aprobarea de către comisia
de evaluare, în cazul Palatului Național al Copiilor
Perioada: 29 iunie-10 iulie 2020
6.Depunerea/Transmiterea contestațiilor privind punctajul acordat și stabilirea numărului gradațiilor de
merit ce pot fi redistribuite
Perioada: 13-17 iulie 2020
7.Soluționarea contestațiilor de către comisia de contestații, validarea rezultatelor finale ale concursului
de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la avizierul și pe site-ul
inspectoratului școlar, respectiv la sediul și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării, în cazul Palatului
Național al Copiilor
Termen: până la 30 iulie 2020
8.Înaintarea la Ministerul Educației și Cercetării a listelor cu personalul didactic din unitățile de

învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum și listelor cu personalul
didactic civil din unități militare de învățământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradației de
merit
Termen: până la 7 august 2020
9.Emiterea ordinului ministrului educației și cercetării pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din
învățământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradație de merit
Termen: până la 24 august 2020
Pentru alte detalii, puteți consulta/descărca toate materialele referitoare la acest subiect de la rubrica:
LEGISLAȚIE - LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 2 - GRADAȚIA DE MERIT 2020
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