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ANEXA Nr. 5 

la metodologie   

 

Situaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2021 - personal didactic de predare, de conducere, de 

îndrumare şi control               

 

Judeţul  

Număr 
total de 
posturi 

didactice 
de predare, 

de 
conducere, 

de 
îndrumare 
şi control 
(EDUSAL 

01.02.2021)  

16% din 
numărul 
total de 
posturi 

didactice 
de predare, 

de 
conducere, 

de 
îndrumare 
şi control  

Numărul 
gradaţiilor 
de merit 
aflate în 

plată 
pentru 

personalul 
didactic de 
predare, de 
conducere, 

de 
îndrumare 
şi control  

Numărul gradaţiilor de 
merit acordate în:  

Număr de 
gradaţii 

ieşite din 
plată ca 

urmare a 
pensionării, 
decesului, 

renunţării şi 
a altor 

situaţii în 
perioada 

2017 - 2020 

Număr de 
gradaţii 

rezultate 
pentru 

personalul 
didactic de 
predare, de 
conducere, 

de 
îndrumare 
şi control  

Număr de gradaţii 
care vor fi acordate în 
sesiunea 2021 pentru 
personalul didactic de 

predare, de 
conducere, de 

îndrumare şi control  

 2017  2018  2019  2020  

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 VN 3589 574 484 218 163 0 103 6 90 96 

 

Situaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2021 - personal didactic auxiliar   

            

 

Judeţul  

Număr 
total de 
posturi 

didactice 
auxiliare 
(EDUSAL 

01.02.2021)  

16% din 
numărul 
total de 
posturi 

didactice 
auxiliare  

Numărul 
gradaţiilor 
de merit 
aflate în 

plată 
pentru 

personalul 
didactic 
auxiliar 

Numărul gradaţiilor de 
merit acordate în:  

Număr de 
gradaţii 

ieşite din 
plată ca 

urmare a 
pensionării, 
decesului, 

renunţării şi 
a altor 

situaţii în 
perioada 

2017 - 2020  

Număr de 
gradaţii 

rezultate 
pentru 

personalul 
didactic 
auxiliar  

Număr de gradaţii care 
vor fi acordate în sesiunea 

2021 pentru personalul 
didactic auxiliar  

 2017  2018  2019  2020  

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 VN 489 78 62 37 0 0 25 0 16 16 

 
    Pentru fiecare categorie de personal:   
    col. 2 = col. 1 * 16%   
    col. 3 = col. 4 + col. 5 + col. 6 + col. 7 - col. 8   
    col. 9 = col. 2 - col. 3   
    col. 10 ≤ col. 9   

 
 


