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Având în vedere Ordinul nr. 3749/2021 prin care se aprobă Metodologia şi criteriile privind 
acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în 
sesiunea 2021, din 28.04.2021, prin care la art. 2 alin (5-7) se menţionează: 

"(5) Cadrele didactice beneficiare ale gradaţiei de merit pretransferate/transferate în alt 
judeţ/municipiul Bucureşti îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea În numărul maxim de 
gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care s
au pretransferat/transferat. 
(6) La solicitarea unităţii/instituţiei de învăţământ în care cadrul didactic beneficiar al gradaţiei de 
merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris în alt judeţ/municipiul 
Bucureşti în timpul anului şcolar, inspectoratul şcolar Îi acordă în continuare gradaţia de merit 
câştigată, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii, cu respectarea prevederilor alin. (1}." 
(7) Personalul didactic care, ulterior obţinerii gradaţiei de merit în alt judeţ decât cel în care este 
titular/angajat pe perioada nedeterminată, revine la postul pe care este titular sau se detaşează în 
alt judeţ/municipiul Bucureşti îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de 
gradaţii de merit pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care a revenit sau 
s-a detaşat. 
(8) Personalului didactic auxiliar transferat conform dispoziţiilor art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 
sau detaşat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 53/20203 - Codul muncii, republicate, cu modificările şi 
completările ulterioarei se aplică în mod corespunzător dispoziţiile alin. {5} - {7}." 

Ţinând cont de etapele mişcării personalului didactic conform Ordinului nr. 5991/2020 pentru 
aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2021-2022c, 

vă aducem la cunoştinţă faptul că unitatea de învăţământ este obligată să transmită, spre analiză şi 
aprobare, catre ISJ Ilfov cererea întocmită de persoana aflată într-una din situaţiile menţionate mai 
sus, conform modelului din anexă, nu mai târziu de 25 septembrie a fiecărui an şcolar. 

În urma analizei cererilor depuse, şi cu încadr?rea în numărul maxim de gradaţii aprobate, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov va aproba cererile cadrelor didactice/personalului auxiliar aflate 
în situaţiile menţionate, conform prevederilor Ordinului nr. 3749/2021. 

Inspector şcolar 
Prof. Adriana S 
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Aprobat, 
rnspectoraturşcolar Jl.ldeţea n · 11tov 

Inspector şcolar general, 
prof. Adriana STOICA 

Doamnă Inspector şcolar general 

Subsemnatul/Subsemnata .......... „ ..................... „ ................ „„ ............. „ ... „ ................ , legitimat cu 

CI/BI, seria ............... „, nr ................................ „, încadrat pe funcţia 

..................................................................................................................................................... , 

de 

la 

unitatea de învăţământ „.„.„„„„.„„.„.„„„„.„„„.„„„„.„„.„„„.„„„„„„„„„.„.„, din localitatea 

................................................................................................ , ca urmare a 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I de la unitatea de învăţământ 

„„„„„„„.„„„„„„„„„.„.„.„„„.„„ .. „„„„.„„„„ din judeţul „„„„„„„.„„„„.„ începând cu data de 

„„.„„.„„„.„.„.„.„.„„.„„.„.„„.„„ .. „.„„„„„„„„„„.„„.„„ vă rog să îmi aprobaţi plata gradaţiei de merit, 

obţinută în sesiunea .............................. , la disciplina 

Ataşez pentru conformitate: 
ld .. .. I m( ') . ec1z1a cu privire a .„.„„„„„.„.„„.„„.„„„„.„„.„„„ copie ; 

„.„„.„„„„„.„„„„„.„„.„ în judeţul 

2. comunicarea cu privire la aprobarea acordării gradaţiei de merit în sesiunea „„.„„. 

Data „„„.„„ ... „ .... „„„.„ ... „ .... Semnătura „„„„„„„„„ .. „„.„.„„ .... „. 

'Cadru didactic· profesor invatamant preşcolar/ profesor învăţământ primar/ profesor- disciplina .. „.„; 
personal didactic auxîliar (administrator financiar, administrator de patrimoniu, secretar, informatician, 
laborant, mediator şcolar) 
"Pretransferului/ transferului/ detaşării 
"'Pretransfer/ transfer/ detaşare 
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