
   ORDIN  Nr. 4261/2020 din 15 mai 2020 

pentru modificarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, 

aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.307/2020 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 424 din 21 mai 2020 

 

    În baza prevederilor art. 92 alin. (4) şi art. 264 din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 

 

    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin. 

 

    ART. I 

    Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, aprobate prin 

Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.307/2020, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 158 şi 158 bis din 27 februarie 2020, se modifică 

după cum urmează: 

    1. La articolul 9, alineatul (4) se abrogă. 

    2. La articolul 9, alineatele (5) şi (9) vor avea următorul cuprins: 
    "(5) Directorul/Delegatul desemnat de conducerea unităţii/instituţiei de 

învăţământ este obligat să depună, cu respectarea strictă a termenului prevăzut în 

anexa nr. 1 la prezenta metodologie, la registratura inspectoratului şcolar, dosarul 

candidatului. 

    .......................................................................... 

    (9) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cu rezultatele 

candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat. 

Lista se afişează la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, conform graficului 

prevăzut în anexa nr. 1. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, comisia de evaluare 

a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit din cadrul Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la 

concurs şi o afişează la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi pe site-ul 

acestuia, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1." 

    3. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

    "ART. 10 

    (1) Candidaţii participanţi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au 

dreptul de a contesta punctajul acordat, la inspectoratul şcolar, respectiv la 

registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării - pentru Palatul Naţional al 



Copiilor, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1. Contestaţiile se pot 

transmite şi prin e-mail la o adresă afişată concomitent cu lista cuprinzând 

punctajele acordate în urma evaluării de către inspectoratul şcolar, respectiv de 

către Ministerul Educaţiei şi Cercetării - pentru Palatul Naţional al Copiilor. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a inspectorului şcolar 

general, este formată din: 

    a) preşedinte - inspectorul şcolar general/directorul casei corpului didactic; 

pentru Palatul Naţional al Copiilor - director pentru învăţământ preuniversitar din 

cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării; 

    b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/reţea 

şcolară; pentru Palatul Naţional al Copiilor - un reprezentant al Direcţiei generale 

economice din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării; 

    c) membri - consilierul juridic al inspectoratului şcolar, inspectori 

şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar, reprezentanţi ai personalului didactic 

auxiliar din unităţile de învăţământ, alţii decât cei care au evaluat iniţial dosarele; 

pentru Palatul Naţional al Copiilor - inspectori din cadrul direcţiei de specialitate şi 

un consilier juridic al Direcţiei generale juridice, control, relaţii publice şi 

comunicare din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, alţii decât cei care au făcut parte 

din comisia de evaluare a dosarelor." 

    4. Anexa nr. 1 la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face 

parte integrantă din prezentul ordin. 
    ART. II 

    Direcţia generală management preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei 

şi Cercetării, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la 

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

    ART. III 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

                              Ministrul educaţiei şi cercetării, 

                              Cristina Monica Anisie 
 

    Bucureşti, 15 mai 2020. 

    Nr. 4.261. 

 

    ANEXĂ 

    (Anexa nr. 1 la metodologie) 

 

                         GRAFICUL 

desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2020 
 



    1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la 

nivelul inspectoratului şcolar, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şi a 

punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de 

învăţământ. Transmiterea propunerii Palatului Naţional al Copiilor către Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării cuprinzând numărul de gradaţii ce urmează a fi acordate 

                                                   Perioada: 5 - 6 martie 2020 

    2. Comunicarea fişelor de (auto)evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi a 

punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de 

învăţământ de către inspectoratul şcolar în teritoriu 

                                                  Perioada: 9 - 10 martie 2020 

    3. Depunerea de către candidaţi a dosarelor la secretariatul unităţii/instituţiei de 

învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică 

                                               Perioada: 25 mai - 3 iunie 2020 

    4. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea 

candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar 

                                                   Perioada: 4 - 12 iunie 2020 

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

consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea 

candidatului în specialitate; verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către 

comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit; 

aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul 

de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestei liste la avizierul şi pe 

site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei 

şi Cercetării după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul Palatului 

Naţional al Copiilor 

                                            Perioada: 29 iunie - 10 iulie 2020 

    6. Depunerea/Transmiterea contestaţiilor privind punctajul acordat şi stabilirea 

numărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite 

                                                  Perioada: 13 - 17 iulie 2020 

    7. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii, validarea 

rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al 

inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la avizierul şi pe site-ul inspectoratului 

şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în cazul 

Palatului Naţional al Copiilor 

                                                 Termen: până la 30 iulie 2020 

    8. Înaintarea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării a listelor cu personalul didactic 

din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, 

precum şi listelor cu personalul didactic civil din unităţi militare de învăţământ 

preuniversitar, validat, în vederea acordării gradaţiei de merit 

                                                 Termen: până la 7 august 2020 



    9. Emiterea ordinului ministrului educaţiei şi cercetării pentru aprobarea listelor 

cu personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat care beneficiază de 

gradaţie de merit 

                                                Termen: până la 24 august 2020 

 
 


