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     CĂTRE, 

FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVĂȚĂMÂNT 

         În atenția Doamnei Secretar General Cornelia – Popa  Stavri 

 

În urma studierii proiectului de metodologie privind acordarea gradației de merit, 

precum și a semnalelor primite la nivel județean am descoperit numeroase 

disfuncționalități, ceea ce ne duce cu gândul că acest proiect a fost realizat special 

pentru propunătorii de manuale, auxiliare  sau materiale educaționale publicate pe site-

ul I.S.J.-urilor (în cazul ultimei categorii calitatea fiind discutabilă), în detrimentul 

profesorilor care au rezultate cu elevii la fazele naționale și internaționale ale 

concursurilor și olimpiadelor școlare.  

În aceste condiții ne simțim datori să vă solicităm următoarele modificări ale 

acestui proiect: 

1. Numărul gradațiilor sa  fie 16 % din numărul de norme/disciplina/județ si nu din 

numărul de posturi  

- 1 norma/disciplina = nr. ore total/județ/disciplina (T:C) + nr. ore opțional 

total/județ/disciplina (CDS) = : 18 ore 

Acest mod de calcul va creste numărul de gradații. 

2. Numărul de gradații să se acorde distinct pe fiecare disciplina și nu pe arie 

curriculară.   

Ex:   Limba engleza 8 locuri, Limba franceză 5 locuri și nu Limbi străine 13 locuri. 

3. Împărțirea punctelor de la cele 4 criterii pe subcriterii sa se facă în continuare in 

comisiile paritare. Ce rol mai au aceste comisii daca avem deja punctajele pe fiecare 

subcriteriu ?  

 Subcriteriile care ridică semne de întrebare: 

 Cei de la minister știu oare că există județe care nu au centre de excelență? 

Gradația de merit se dă pentru activității de genul: after school, a doua șansa, etc.? 

Observ ca aceste activități sunt punctate de minister mai bine decât rezultatele de la 

olimpiade. Ciudat!!  

Tot comisia paritara trebuie sa stabilească aceste punctaje ținând cont de 

situațiile specifice existente în fiecare județ. 

4. Referitor la scanarea documentelor din dosar ; cei din minister cunosc faptul ca 

un astfel de dosar constă în 2 bibliorafturi ce conțin peste 1000- 1500 de file? Am oare 

timp și mijloace tehnice să le scanez ? 



 

 

 

 

5. Punctaj minim 70 de puncte! De unde domnilor, când punctajul primului clasat 

este de abia 65 puncte ?!  

Tot comisia paritară trebuie să stabilească acest punctaj minim. 

6. Cum se calculează  concret acum această gradație? Iar se ia în calcul salariul 

de încadrare neindexat de acum  trei ani ? 

7. Criteriul 1, pct. i)  Participarea, în calitate de autor/coautor, la elaborarea de 

manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale sau la conceperea unor 

resurse educaționale deschise/auxiliare curriculare pentru disciplinele de studiu și 

publicarea acestora, cu avizul inspectorului de specialitate, pe platforma/site-ul specific 

pentru a asigura, gratuit, accesul elevilor, profesorilor și părinților la materiale 

educaționale de calitate – maximum 20 puncte/maximum 4 puncte ????? 

Conform  metodologiei din anul 2017 acest punct nu apare la criteriul 1 și se 

încadrează la criteriul 2, cel legat de inovarea didactică. Nu mai vorbim de acest 

punctaj enorm care i se acordă, având în vedere că autorii de manuale sunt remunerați și 

prin drepturile de autor!!! 

8. Art. 6 alin. (6) Acordarea punctajului maxim, de 70 de puncte, pentru autorii de 

manuale, ni se pare a fi discriminatoriu. Noi propunem, de exemplu, pentru profesorii 

care au avut elevi participanți la olimpiadele școlare următoarele punctaje: 

- faza internațională – punctajul maxim de 70 de puncte; 

- faza națională - punctajul maxim de 50 de puncte. 

 

 

 

Preşedinte, 

Constantin Huică 

 

 

 

 

 


