Ministerul Educaiei i Cercetrii - Ordin nr. 4261/2020 din 15 mai 2020

Ordinul nr. 4261/2020 pentru modificarea Metodologiei i criteriilor privind
acordarea gradaiei de merit personalului didactic din învmântul preuniversitar
de stat în sesiunea 2020, aprobate prin Ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr.
3.307/2020
În vigoare de la 21 mai 2020
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 424 din 21 mai 2020

În baza prevederilor art. 92 alin. (4) i art. 264 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotrârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea
i funcionarea Ministerului Educaiei i Cercetrii,
ministrul educaiei i cercetrii emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia i criteriile privind acordarea gradaiei de merit personalului didactic din
învmântul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, aprobate prin Ordinul ministrului educaiei i
cercetrii nr. 3.307/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 i 158 bis din
27 februarie 2020, se modific dup cum urmeaz:
1. La articolul 9, alineatul (4) se abrog.
2. La articolul 9, alineatele (5) i (9) vor avea urmtorul cuprins:
" (5) Directorul/Delegatul desemnat de conducerea unitii/instituiei de învmânt este obligat
s depun, cu respectarea strict a termenului prevzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, la
registratura inspectoratului colar, dosarul candidatului.
..........
(9) Consiliul de administraie al inspectoratului colar aprob lista cu rezultatele candidailor
participani la concurs, în ordinea descresctoare a punctajului acordat. Lista se afieaz la sediul
i pe site-ul inspectoratului colar, conform graficului prevzut în anexa nr. 1. În cazul Palatului
Naional al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordrii gradaiei de merit
din cadrul Ministerului Educaiei i Cercetrii aprob lista cu rezultatele candidailor participani la
concurs i o afieaz la sediul Ministerului Educaiei i Cercetrii i pe site-ul acestuia, conform
graficului prevzut în anexa nr. 1."
3. La articolul 10, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:
" Art. 10. - (1) Candidaii participani la concursul de acordare a gradaiei de merit au dreptul
de a contesta punctajul acordat, la inspectoratul colar, respectiv la registratura Ministerului
Educaiei i Cercetrii - pentru Palatul Naional al Copiilor, în conformitate cu graficul prevzut în
anexa nr. 1. Contestaiile se pot transmite i prin e-mail la o adres afiat concomitent cu lista
cuprinzând punctajele acordate în urma evalurii de ctre inspectoratul colar, respectiv de ctre
Ministerul Educaiei i Cercetrii - pentru Palatul Naional al Copiilor. Comisia de soluionare a
contestaiilor, numit prin decizie a inspectorului colar general, este format din:
a) preedinte - inspectorul colar general/directorul casei corpului didactic; pentru Palatul
Naional al Copiilor - director pentru învmânt preuniversitar din cadrul Ministerului Educaiei i
Cercetrii;
b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/reea colar; pentru
Palatul Naional al Copiilor - un reprezentant al Direciei generale economice din cadrul Ministerului
Educaiei i Cercetrii;
c) membri - consilierul juridic al inspectoratului colar, inspectori colari/metoditi ai
inspectoratului colar, reprezentani ai personalului didactic auxiliar din unitile de învmânt, alii
decât cei care au evaluat iniial dosarele; pentru Palatul Naional al Copiilor - inspectori din cadrul
direciei de specialitate i un consilier juridic al Direciei generale juridice, control, relaii publice i
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comunicare din Ministerul Educaiei i Cercetrii, alii decât cei care au fcut parte din comisia de
evaluare a dosarelor."
4. Anexa nr. 1 la metodologie se modific i se înlocuiete cu anexa care face parte integrant
din prezentul ordin.
Art. II. - Direcia general management preuniversitar din cadrul Ministerului Educaiei i
Cercetrii, inspectoratele colare i unitile de învmânt preuniversitar duc la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. III. - Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaiei i cercetrii,
Cristina Monica Anisie

Bucureti, 15 mai 2020.
Nr. 4.261.
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