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Nr. 3272/06.04.2017 
 

Numărul de gradații de merit pe categorii de personal și discipline stabilite în comisia paritară 
inspectorat – sindicate în ședința din data de 28.03.2017 (conform procesului – verbal nr. 

2891/28.03.2017) 
Aprobat în ședința CA din data de 06.04.2017 

 
a. personal didactic de predare 

Nr. posturi 
didactice 

de predare 

16% din 
nr. total 
posturi 

didactice 
de predare 

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

conducere, de 
control şi 
îndrumare 

aflate în lată 

Număr de gradaţii acordate 
în anii: 

Nr. gradaţii 
ieşite din 
plată ca 
urmare a 

pensionării, 
decesului, 

renunţării şi a 
altor situaţii 
în perioada 
2013-2016 

Nr. gradaţii ce 
vor fi acordate 

în sesiunea 
2017 pentru 
personalul 
didactic de 
predare, de 

conducere, de 
îndrumare şi 

control 

2013 2014 2015 2016

3322,77 531,64 315 131 0 94 90 12 228 
 
Distribuţia pe discipline: 
 

Disciplina Număr de 
gradații 

Educatoare/institutori/profesori pentru învățământ preșcolar 24 
Învățători/ institutori/profesori pentru învățământ primar 35 
Profesori Biologie 5 

Învățământ special 8 
Educație plastică 2 
Informatică/TIC 5 
Religie 8 
Limba și literatura română 25 
Matematică 15 
Istorie 7 
Cultură civică 1 
Socio-umane 3 
Maiștri instructori/profesori pentru instruire practică 6 
Discipline tehnice 13 
Limba franceză 8 
Educație muzicală 2 
Educație muzicală specializată 1 
Limba engleză 9 
Geografie 6 
Chimie 3 
Fizică 8 
Cluburi sportive școlare 2 
Educație fizică și sport 9 
Total  146 
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Total 205 
 
b. personal didactic de conducere, îndrumare și control 
 

Categorie personal Număr de 
gradații 

Personal de conducere de îndrumare și 
control 

23 

 
c. personal didactic auxiliar 

 
Nr. posturi 
didactice 
auxiliare 

16% din 
nr. total 
posturi 

auxiliare 

Nr. gradaţii de 
merit pentru 
personalul 
didactic 

auxiliar aflate 
în lată 

Număr de gradaţii acordate 
în anii: 

  

2013 2014 2015 2016 Nr. gradaţii 
ieşite din 
plată ca 
urmare a 

pensionării, 
decesului, 

renunţării şi a 
altor situaţii 
în perioada 
2013-2016 

Nr. gradaţii ce 
vor fi acordate 

în sesiunea 
2017 pentru 
personalul 
didactic 
auxiliar 

521,06 83,36 61 0 0 43 18 0 22 
 
Distribuţia pe categorii de personal: 
 

Categorie personal Număr de 
gradații 

Laborant 1 
Mediator școlar 1 
Pedagog școlar 1 
Supraveghetor de noapte 1 
Tehnician 1 
Îngrijitor grupă preșcolari 17 
Total 22 

 
Total gradații de merit: 
 

Categorie personal Număr de 
gradații 

Personal didactic de predare 205 
Personal didactic de conducere, 
îndrumare și control 

23 

Personal didactic auxiliar 22 
Total 250 

 
 


