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Aprobat în CA al IȘJ Teleorman 
 din data de 17.05.2018 

 
Numărul de gradații de merit pe categorii de personal și discipline stabilite în comisia paritară 

inspectorat – sindicate în ședința din data de 14.05.2018 (conform procesului – verbal nr. 
5133/14.05.2018: 

 
a. personal didactic de predare 
 
Nr. total 
posturi 

didactice 
de 

predare, 
de 

conducere, 
îndrumare 
și control 

16% din 
nr. total 
posturi 

didactice 
de 

predare, 
de 

conducere, 
îndrumare 
și control 

Nr. gradaţii de 
merit pentru 
personalul 
didactic de 
predare, de 
conducere,  

îndrumare și 
control aflate 

în plată 

Număr de gradaţii acordate 
în anii: 

Nr. gradaţii 
ieşite din 
plată ca 
urmare a 

pensionării, 
decesului, 

renunţării şi a 
altor situaţii 
în perioada 
2014-2017 

Nr. gradaţii ce 
vor fi acordate 

în sesiunea 
2018 pentru 
personalul 
didactic de 
predare, de 

conducere, de 
îndrumare şi 

control 

2014 2015 2016 2017

3253,05 520,488 386 0 94 90 202 3 137,488 
 
Distribuţia pe discipline: 
 

Disciplina Număr de 
gradații 

Educatoare/institutori/profesori pentru învățământ preșcolar 14 
Învățători/ institutori/profesori pentru învățământ primar 30 
Profesori Biologie 4 

Învățământ special 5 
Palate/cluburi ale copiilor 2 
Educație plastică 6 
Informatică/TIC 3 
Religie 5 
Limba și literatura română 3 
Limba latină 1 
Matematică 8 
Istorie 4 
Cultură civică 2 
Maiștri instructori/profesori pentru instruire 
practică 

6 

Discipline tehnice 6 
Limba franceză 6 
Educație muzicală 4 
Limba engleză 9 
Geografie 2 
Chimie 2 
Fizică 2 
Cluburi sportive școlare 1 
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Educație fizică și sport 7 
Total  132 

Total 132 
 
b. personal didactic de conducere, îndrumare și control 
 

Categorie personal Număr de 
gradații 

Personal de conducere, îndrumare și 
control 

5 

 
 
Total gradații de merit: 

Categorie personal Număr de 
gradații 

Personal didactic de predare 132 
Personal didactic de conducere, 
îndrumare și control 

5 

Total 137 
 
 
2. punctajul minim de acordare a gradației de merit pentru fiecare categorie de personal, 
conform metodologiei, aprobată prin OMEN nr. 36633/2018  
 

Categorie personal punctajul 
minim 

Personal didactic de predare 65 p 
Personal didactic de conducere, 
îndrumare și control 

65 p 

 
 
 
 


