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l. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz,a reviziei în 
cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

Nr. Elemente privind 
Crt. responsabilii I Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

o eraţiunea 
1.1. Elaborat Camelia FĂ TU 10.0 Y. tp22 Şef birou 

Simona GHEORGHE Consilier 1g 0 '-':t'.(;J;?Z-

1.2. 

1.3. 

Verificat Cristina PETRE-GHIŢĂ Inspector Şcolar I(/. Oit, th22 
Roxana BUZEA General Adjunct 

Consilier juridic 
Aprobat Comisia paritară 

Consiliul de administraţie 
Adriana STOICA Inspector Şcolar 

General 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

Ediţia/revizia în Componenta revizuită Modalitatea 
cadrul ediţiei reviziei 

I 2 3 

2.1. Ediţia I X X 

2.2. Revizia I X Actualizare prevederi 
Metodologie aprobată prin 
nMFN 31'�3/03 O'\ ?O 18 

2.3 Revizia 2 X Actualizare prevederi 
Metodologie aprobată prin 
OMEN 3952/24.04.2019 

2.4 Revizia 3 X OMEC 3307/21.02.2020 

2.5 Revizia 4 X Ordinul nr. 3 749/2021 pentru 
aprobarea Metodologiei şi 
criteriilor privind acordarea 
gradaţiei de merit personalului 
didactic din învăţământul 
oreuniversitar de stat în 
sesiunea 2021. 

tJ\PrrrniHTlll <JOI t.� lllfH'TrAN li rnv 

1 9. APR. 2022 

INTRARE/ !f51Rf NR. S53<J 

Data de la care 
se aplică 

prevederile 
ediţiei sau 

reviziei ediţiei 

4 

27.03.2017 

11.05.2021 
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2.6 Revizia 5 X Ordinul de ministn1 pentru 20/0412022 
aprobarea Metodologiei şi 
criteriilor privind acordarea 
gradaţiei de 1nerit personalului 
didactic din învăţăn1ântul 
preuniversitar de stat, în 
sesiunea 20221 publicat în 
Monitorul Oficial nr 378. 
Ordinul 3551/2022. 
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3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 
procedurii operaţionale 

Scopul Nume şi 
Nr. difuzării Ex.nr. Compartiment Funcţia prenume Data Semnătura 
Crt. primirii 

I 2 3 4 5 6 7 
3.1. A.plicare 1 Comisia de Preşedinte, Confonn 

evaluare a dosarelor secretar, deciziei de 
depuse în vederea membrii numtre a 
acordării gradaţiei c01ms1e1 Comisiei 
de merit pentru 
personalul didactic 
auxiliar din 
învăţământul 
preuniversitar, 
sesiunea 2021 

Juridic Consilier Roxana 
juridic BUZEA 

3.2. Evidenţă 2 Salarizare - nonnare Şef birou Fătu Camelia 
Consilier IA Gheorghe 

Simona 

3.3. lnfo1mare copie Unităţile de Directori, 
învăţământ personal Postare pe site-ul ISJ lfov 
preuniversitar didactic de 

predare, 
Personalul 

didactic 
auxiliar 

3.4. Arhivare copie Comisia paritară, Preşedinte 

copie SCIM Responsabil 
proceduri 
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4. SCOPUL 

Scopul procedurii este de descrie cadrul procedural şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit 
personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat din judeţul Ilfov, pentru sesiunea 
2022. 

5.DOMENIUL 

5.1. Procedura se aplică de personalul didactic auxiliar care îndeplineşte condiţiile de înscriere la 
concursul pentru acordarea gradaţiei de merit - sesiunea 2022. 
5.2. Procedura se aplică în Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, precum şi în unităţile de învăţământ 
preuniversitar de pe raza judeţului Ilfov, în care personalul didactic auxiliar, ce îndeplineşte condiţiile 
înscrierii la concursul pentru gradaţie de merit, este angajat. 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

• Legea nr. 112011 - Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare (art. 264); 
• Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
• Ordinul de ministru pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, în sesiunea 2022, nr. 3551/2022; 
• Ordinul MECTS nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare 

a inspectoratelor şcolare, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 

31.08.2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI 

Definiţii 

Nr. Termenul Definiţia şi/sau, clacă este cazul, actul care defineşte termenul 
Crt. 

Procedură Prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru 
stabilite şi a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor ŞI 
sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităţilor; 

PO (Procedură Procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la 
operaţională) nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate publică. 
Gradaţie ele merit creştere cu 25% a salariului de bază deţinut, conform legii, acordată 

personalului didactic şi personalului didactic auxiliar pentru perfonnanţele 
deosebite în realizarea activităţii profesionale 

Personal cliclactic Confonn Art. 249. Din Legea educaţiei nr. 1/2011, cu modificările ŞI 
auxiliar completările ulterioare, personalul didactic auxiliar este format din: 

Personalul didactic auxiliar este fonnat din: 
a) bibliotecar, documentarist, redactor; 
b) infonnatician; 
c) laborant; 
dl tehnician; 
e) pedagog şcolar; 
t) instructor de educaţie extraşcolară; 
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g) asistent social; 
h) corepetitor; 
i) mediator şcolar; 
j) secretar; 
k) administrator financiar (contabil); 
I) instructor-animator; 
m) administrator de patrimoniu. 
n) referent debutant, referent, referent de specialitate debutant, referent de 
specialitate, numai pentru unităţi de învăţământ şi de formare profesională 
nonuniversitară din Ministerul Apărării Naţionale. 
o) auditor, consilier juridic, consilier, expeti şi referent din inspectoratele 
şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti. 

Unităţi de Tn sensul prezentei metodologii, se au în vedere unităţile şi instituţiile de 
învăţământ învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile conexe şi inspectoratele 

şcolare, cu personalitate juridică. 

Abrevieri 
Nr. Abrevierea Termenul abreviat 
crt. 
I. PO Procedura operaţională 
2. E. Elaborare 
3. V. Verificare 
4. A. Aprobare 
5. Ap. Aplicare 
6. Ah. Arhivare 
7. lSJ Ilfov Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov 
8. ME Ministerul Educaţiei 
9. HCP Hotarâre Comisie paritară 

8. DESCRIEREA PR OCEDURII 

8.1. Calculul numărului de gradaţii de merit. 

Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat 
prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv a 16% din totalul posturilor 
didactice de predare, de conducere, îndrumare şi control ocupate în luna februarie 2022, conform 
programului EduSal, la nivelul judeţului Ilfov, se scade numărul de gradaţii acordate personalului 
didactic aflate în plată la 1 septembrie 2022, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o 
perioadă efectivă de 5 ani. 

La calcul nu se iau în considerare perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din 
motive neimputabile angajatului sau ca nnnare a rezervării postului didactic/catedrei în baza 
prevederilor art. 255 alin. (1) - (6) din Legea educaţiei naţionale m. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi se respectă încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la 
momentul revenirii pe post. 

Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit, altele decât 
cele din fişa postului, sunt stabilite în fişa de (anto )evaluare a activităţii pentru gradaţie de merit, 
elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar. 
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Comisia paritară de la nivelul ISJ Ilfov stabileşte numărul gradaţiilor de merit pe categorii 
de personal auxiliar, şi poate hotărî un punctaj minim de acordare a gradaţiei de merit pentru fiecare 
categorie în parte. 

Punctajul minim stablit, confonn HCP, pentru pentru sesiunea 2022, pentru personalul 
auxiliar este de 75 de puncte. 

Fişele de (auto)evaluare a activităţii personalului didactic auxiliar constituie anexă la 
prezenta procedură şi vor fi comunicate tuturor unităţilor de învăţământ, prin postarea pe site-ul ISJ 
Ilfov. 

Gradaţia de merit se atribuie p e  o perioadă efectivă de 5 ani, începând cu data de I septembrie 
2022, conform prevederilor art. 2 alin. 1 din OME nr. 355112022. 

Personalul didactic auxiliar din învăţământ care a beneficiat de gradaţie de merit până la data de 
31.08.2022, poate participa la un nou concurs. 

Personalul didactic auxiliar, care se pensionează, nu mai beneficiază de gradaţie de merit de la 
data încetării de drept a contractului individual de muncă conform prevederilor art. 56 alin. (I) lit. c) 
din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

8.2. Înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit 

Poate participa fa concursul pentru acordarea grada{iei de merit personalu/ didactic med/iar din 
învâ(ământul preuniversitar de stat. angajat cu contract individual de muncâ pe perioadâ 
nedeterminatâ sau pe perioadâ determinată, cu o vechime În învă(âmântul preuniversitar de cel puţin 5 

ani, cu performanţe În activitate. În perioada 1 septembrie 2016 - 31 august 2021, şi calificativul 
"Foarte bine" în fiecare an şcolar din perioada eva/uatâ. 

8.3. Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit 

În vederea înscrierii la concursul pentrn acordarea gradaţiei de merit, personalul didactic 
auxiliar trebuie să îndeplinească condiţiile: 

I) vechimea efectiv<I în învăţământul preuniversitar să fie de cel puţin 5 ani cu perfonnanţe 
deosebite în activitatea desfăşurată în perioada Ol septembrie 2016-31 august 2021. În cazul 
suspendării contractului individual de muncă în perioada menţionată, acesta va fi evaluat pentru 
perioada în care şi-a desfăşurat activitatea. Se va anexa adeverinţa care să ateste vechimea efectivă în 
învăţământul preuniversitar, eliberată de unitatea de învăţământ la care este încadrat şi are baza în anul 
şcolar curent; 

2) a obţinut calificativul „Foarte bine" în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării: se vor 
anexa adeverinţele care să ateste acordarea calificativului, eliberate de unităţile şcolare la care este/a 
fost încadrat candidatul; 

3) îşi întocmeşte raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate, în confonnitate cu grila de 
(auto)evaluare tip pentru fiecare categorie de personal didactic auxiliar; 

4) raportul este însoţit de dovezi privind obţinerea de pelformanţe deosebite Î1l activitate, în 
pe1ioada I septembrie 2016 - 31 august 2021; se vor anexa documentele justificative, certificate 
„co1?for111 cu originalul", semnate de elitre candidat pe .fiecare paginii. În acest mod îţi asumă 
responsabilitatea cu privire la validitatea şi realitatea documentelor anexate. 
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În vederea înscrierii Ia concursul pentrn acordarea gradaţiei de melit, personalul didactic 
auxiliar depune un dosar la unitatea d e  învăţământ preuniversitar la care este angajat, care trebuie să 
cuplindă um1ătoarele documente ce vor fi anexate în ordinea enumerată: 

1. Pagina de gardă, care va conţine: numele şi prenumele candidatului, unitatea de învăţământ 
la care este încadrat şi are baza în anul şcolar 2020-2021, categoria de personal la care îşi depune 
dosarul (confonn anexei l); 

2. OPISUL dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu 
senmătura sa şi a conducerii unităţii de învăţământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu 
precizarea paginilor aferente; 

3. cererea-tip, elaborată de inspectoratul şcolar (anexa 2), în care candidatul îşi precizează 
opţiunea; 

4. adeverinţă/adeverinţe cu calificativele din anu şcolari evaluaţi, conform prevederilor 
metodologiei; 

5. adeverinţă de vechime; 
6. fişa de (auto)evaluare pentrn gradaţie de merit elaborată de JSJ Ilfov, la categoria de 

personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto )evaluare; 
7. raportul de activitate. pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea 

cliteriilor/subcriteliilor din fişa de (auto)evaluare şi să conţină trimiteri explicite la documentele 
justificative din dosar; 

8. declaraţia pe propria răspundere, prin care se confirmă că documentele depuse la dosar 
aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate (conform anexei 3); 

9. acord privind prelucrarea datelor cu caracter general (anexa 5). 
1 O. documentele justificative, grupate confonn criteriilor şi subcriteriilor din fişa de 

(auto)evaluare pentru gradaţie de merit elaborată de ISJ Ilfov, la categoria de personal la care 
candidează; 

11. Fişa postului - copie 

Personalul didactic auxiliar va depune dosarul întocmit, în vederea participării la concursul 
pentru obţinerea gradaţiei de merit, la conducerea unităţii de învăţământ în care este angajat la data 
depune1ii dosarului. 

Documentele justificative depuse la do�ar care nu respectă cerinţele de mai sus nu vor fi 
luate în considerare în vederea evaluării. In cazul în care în dosarul candidatului există 
documente asupra cărora comisia de evaluare are suspiciuni cu privire la autenticitatea, 
valabilitatea, veridicitatea sau legalitatea acestora, se solicită candidatului, în scris, în perioada 
destinată evaluării dosarelor, dovezi suplimentare (documente în original, decizii, adeverinţe, 
liste cu participarea la concursuri/olimpiade etc.). În situaţia în care candidatul nu poate proba 
autenticitatea, valabilitatea, veridicitatea sau legalitatea documentelor respective, dosarul 
acestuia nu se evaluează, candidatul este eliminat din concurs şi i se interzice participarea la 
concursul în vederea acordării gradaţiei de merit organizat în următorii 2 ani. 

Candidaţii care îşi desfăşoară activitatea în două sau mai multe unităţi de învăţământ depun 
dosarul la conducerea uneia dintre aceste unităţi de învăţământ. 
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Un document justificativ poate f i  evaluat şi punctat o singură dată, la un criteriu, pentru un 
singur subcriteriu din fişa de (auto )evaluare. 

După depunerea dosarului de înscriere la concurs nu se admite completarea acestuia cu 
alte documente. 

Comisia de evaluare a dosarelor candidaţilor constituită la nivelul ISJ Ilfov, poate solicita, prin 
sondaj, prezentarea originalelor documentelor anexate la dosarul de concurs. Personalul didactic 
auxiliar încadrat pe două sau mai multe funcţii pe perioada evaluării poate participa la concursul de 
acordare a gradaţiei de merit la 01icare dintre funcţii, exprimându-şi opţiunea în scris o dată cu 
depunerea dosarului. 

Directorul/delegatul desemnat de conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ, este obligat să 
depună, cu respectarea strictă a tennenului prevăzut în anexa nr. 1 la metodologie, dosarul 
candidatului, la registratura inspectoratului şcolar. 

În cazul în care se depun mai multe dosare din aceeaşi unitate de învăţământ/instituţie. 
dosarele vor fi însoţite de un tabel nominal în care vor fi înscrise toate dosal'ele care se depun din 
pmiea unităţii de învăţământ. Tabelul va fi semnează şi ştampilează de către conducerea 
unităţi i/insti tu ţi ei. 

8.5. Procedura de acordare a gradaţiei de merit 

Inspectorul şcolar general numeşte, prin decizie, com1s1a de evaluare a dosarelor depuse la 
concursul pentru acordarea gradaţiei de merit - sesiunea 2022, în confonnitate cu mi. 8 (l) din 
Metodologie. 

Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ participă în calitate de 
observator la toate lucrările, au drept de acces la documentele comisiilor şi dreptul să solicite 
consemnarea în procesul-verbal a prop1iilor observaţii. Neparticiparea observatorilor nu viciază 
procedura. 

Pentrn personalul didactic auxiliar se elaboreaza gtile de evaluare distincte. 
Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentrn acordarea gradatiei de merit, altele decât 

cele din fisa postului, sunt stabilite în fisa de (auto)evaluare a activitătii pentru gradatie de merit, 
elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar. 

Comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar stabileşte numărul gradaţiilor de merit ce 
revin personalului didactic anxiliar, şi poate hotărî un punctaj minim de acordare a gradaţiei de merit 
pentru fiecare categmie de personal, minim 75 puncte. 

Numărul de locuri repartizate pentru personalul auxiliar se aprobă de către consiliul de 
administraţie al ISJ Ilfov, în baza hotărârii comisiei paritare. 

Consiliul de administraţie aprobă punctajele candidaţilor pentru personalul didactic auxiliar, în 
ordinea descrescătoare a punctajului, şi hotărăşte rezultatul concursului, cu condiţia respectării 
prop011iei numărului de locuri pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, 
îndrnmare şi control/didactic auxiliar). 

Responsabilitatea privind calculul numărului de locuri pentru acordarea gradaţiei de merit şi 
încadrarea în numărul de locuri revine ISJ Ilfov. 
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Dosarele candidaţilor depuse la Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, vor fi evaluate de membrii 
subcomisiilor de specialitate constituite prin decizia inspectorului şcolar general, care îşi asumă. prin 
semnătură, în procesul-verbal al şedinţei şi în raportul motivat, evaluarea dosarelor. 

Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit primeşte 
dosarele candidaţilor şi raportul motivat al subcomisiilor, pe care le examinează, stabileşte punctajele 
pe c1iterii/subcriterii şi punctajul final, pe care le consemnează în fişa de (auto)evaluare pentru 
gradaţie de merit, şi întocmeşte lista cuprinzând candidaţii în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe 
posturi şi discipline. Lista astfel întocmită, asumată de toţi membrii comisiei, va fi înregistrată şi 
prezentată în consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov. 

În consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, preşedintele comisiei de evaluare a 
dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit prezintă rezultatele evaluării dosarelor 
candidaţilor pmticipanţi la concursul de acordare a gradaţiilor de merit. 

Consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov aprobă lista cu rezultatele 
candidaţilor participanţi la concurs, î n  ordinea descrescătoare a punctajului acordat. Lista se afişează la 
sediul ISJ llfov. 

Candidaţii participanţi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au drept de contestaţie 
asupra punctajului acordat, la inspectoratul şcolar, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. I. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor este numită prin decizie a inspectornlui şcolar general. 
Contestaţiile se soluţionează, prin reevaluarea dosarelor, confo1111 calendarnlui aprobat prin 

metodologie. Punctajele rezultate în mma reevaluării sunt consemnate în fişa de(auto)evaluare pentru 
gradaţie de merit şi sunt asumate de către preşedintele comisiei de contestaţii. La finalul lucrărilor, 
comisia de contestaţii generează lista cuprinzând punctajele tuturor candidaţilor, asumată de toţi 
membrii comisiei, care va fi înregistrată şi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului 
şcolar. 

Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi contestată numai prin procedura 
contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
INSPECTORATUL privind acordarea gradaţiei de merit 

ŞCOLAR personalului didactic auxiliar 
JUDEŢEAN !LFOV 

Cod: P.0-

- ---------

Ediţia: 1 

Nr. de ex.: 1 

Revizia: 5 

Nr. de ex.:-

Pag. IP. •• din 15 

Exemplar nr.: 1 

Anexa 1 - Pagina de gardă 

Antetul unităţii de învăţământ 
Nr. înregistrare ISJ Ilfov: I ---- -----

Categoria*: 

DOSAR PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT 
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

------------------

Nume şi prenume candidat ----------------------� 

Date de identificare candidat: BI-CI seria nr. 
, Telefon 

Unitatea de 

Încadrat pe catedra 

CNP 

învăţământ: 

de: 

Tip de contract: pe perioadă determinate/nedeterminată: 

Vechime efectivă în învăţământul preuniversitar de ________ ani (la data de 01.09 .2021 ) . 

Data depunerii dosarului în unitatea de învăţământ: _____ _____ _ 

Semnătura --------� 

*Categoria de personal pentru care se de1>une dosarul (conf art. 249 din Legea educafiei nr. li20/ 1) 
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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1 

INSPECTORATUL p rivind acordarea gradaţiei de merit Nr. de ex.: 1 

ŞCOLAR personalului didactic auxiliar Revizia: 5 
JUDEŢEAN ILFOV Nr. de ex.:-

Cod: P.0- Pag„//.. din 15 

Exemplar nr.: 1 

Anexa 2 - Cerere de înscriere la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit în învăţământul 
preuniversitar, sesiunea 2022 

CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL 
PENTRU ACORDAREA GRADATIEI DE MERIT 
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, 2022 

Subsemnatul/ Subsemnata ----------------�' posesor/posesoare al BI/CI 
Seria ____ , nr. ____ , CNP ____________ , telefon --,-------
încadrat ca personal didactic auxiliar la unitatea de învăţământ 

cu funcţia de 
* , vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul pentru acordarea 
gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar 2022. 

Menţionez că la data de I septembrie 202 I am o vechime efectivă în învăţământul preuniversitar de 
am. 

---

Anexez prezentei cereri dosarul de înscriere confonn metodologiei de concurs aprobată prin OM.E. nr. 
3551/2022. 

Data, 

Semnătura, 

*conform art. 249 din Legea educa/iei nr. 112011 
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INSPECTORATUL privind acordarea gradaţiei de merit 

ŞCOLAR personalului didactic auxiliar 
JUDEŢEAN ILFOV 
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Ediţia: I 
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·-

- -----

Pag . ./.K din 15 

Exemplar nr.: 1 

Anexa 3 - Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului 

DECLARA ŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

Subsemnatul/Subsemnata domiciliat(ă) în 

str. nr. , bl. , sc. , ap. , judeţul/sectorul 
, legitimat(ă) cu seria nr. , CNP ���� -���������-

încadrat ( ă) la , pe funcţia de , declar 
pe propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi aparţin ş1 că pnn acestea sunt 
confinnate/certificate activităţile desfăşurate în perioada evaluată. 

Întocmită într-un singur exemplar, pe propria râspundere, cunoscând câ falsul în declaraţii 
este pedepsit conform legii. 

Semnătura, 

Data, 
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Anexa4 

CERERE DE CONTEST A ŢIE 
CONCURSUL PENTRU ACORDAREA GRADATIEI DE MERIT 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 2022 

Subsemnatul/Subsemnata posesor/posesoare al BI/CI sena 
______ ,nr. _____ , CNP __________ ,telefon ________ _ 

încadrat/încadrată pe catedra/postul/funcţia de la 

vă rog să-mi aprobaţi cererea de contestaţie în raport cu evaluarea dosarului personal depus la 
concursul de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar 2022. 

Data, 

Semnătura, 

Anexa 5 
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ACORD GENERAL 

Subsemnatul/a 
CNP , cu domiciliul in localitatea , Str. 
-------- ---------------� 

------------ Nr . , BI. , Se. __ , Et. , Ap. , Jud. 
--- ---

declar următoarele: -------

1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Sunt de acord cu prelucrarea de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov a datelor mele 
cu caracter personal, inclusiv a celor privind studiile, indispensabile în vederea participării 
la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit, cu respectarea legislaţiei specifice în 
vigoare. 

DAo NU o 

B. Sunt de acord să fiu contactat şi să primesc informaţii relevante din partea Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Ilfov sau de la reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov în 
vederea transmiterii unor informaţii esenţiale legate de concurs. 

DA o NU o 

C. Sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Ilfov în scopuri statistice. 

DAo NU o 

2. CANAL DE COMUNICARE 

Sunt de acord să primesc toată corespondenţa cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov la adresa 
specificată în rândurile de mai jos au la numărul de telefon specificat mai jos. 

În cazul în care datele de contact nu vor mai fi valabile, voi comunica în timp util către 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov noile date de contact, prin semnarea unui nou Acord sau prin 
comunicarea acestora către un reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov. 
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CANAL DE COMUNICARE/ DATELE DE CONTACT 

2�=-�Q Adresa de domiciliu/corespondenţă:------------------------

pp. _(IJ,,ll Telefon: ------

DA N!.! e-mail:-------

Atn fost info11nat că Inspectoratu) Şcolar Judeţean Ilfov prelucrează datele cu caracter personal în 
conformitate cu prevederile legale în rnaterie de prelucrare a d<itelor cn caracter personal� în scopul 
organizării şi desfăşurării concu1·sului pentru acordarea gradaţiei de merit. 

Pentn1 a facilita desfăşurarea concursului pentru acordarea gradaţiei de meritt datele colectate
pot fi trans1nise �î prelucrate de către Inspetoratul Şcolar Judeţean Ilfov şi de către �Iinisterul Educaţiei 
Naţionale, iar stocarea datelor se efectuează într· Un n1od securizat fără posibilitatea de a fi utilizate în alt 
scop decât cel al prelucrării în scopul organizării concul'sului pentl'n acordarea gradaţiei de merit 
Încetarea prelucrării datelor va avea loc la 30 de zile de la publicarea rezultatelor sau:. în cazul Celor declaraţi 
ad1nişi, Ia 30 de zile de la en1iterea adeverinţei/comunicării privind promovarea concursului. 

Atn dreptul de infor111are, de acces şi de intervenţie asupra dateloi· cu caracter personal. inclusiv 
dreptul de opoziţie şi alte dl'epturi ce rezultă din legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal şi pot 
să le exercit printr·o cerere scrisă transmisă către Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, prin înte.nnediuI 
serviciilor- po�tale sau la adresa de e-1uaîl secret.1riat(Wis.iiliOv.ro . 

Pot solicita în orice n10111ent tnodificarea sau retragerea acordului .referitor la contactarea de către 
Inspectoratul Şc.olar Judeţean Ilfov sau de către reprezeut..111ţii acestuia sau g acordului referitor la 
comunicarea electronicăitelefonică, printr-o cerere trans1uisă la adresa de e·n1ail secretariat@i'i"iilfov.ro sau 
depusă personal la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfo'\'·. 

Ît1 confonnitate cu prevederile legale în vigoare, lipsa acordului 1neu de prelucrare a datelor cu 
cq.rncter personal va pune Inspectoratul Şcolar Judeţean llfo\o· în i1nposibilitatea de a mă include în 
p�ocesul de organizare �i desfăşu1·are a concursului pentru acordal'ea gradaţiei de merit. 

Da_ta: ____ _ 

Persoana vizată, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov 

prin ___________ _ 

Se1nnăh1ra, 
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