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HOTĂRÂRE 

Nr. 4/ 09.06.2022 

Având în vedere: 

- Procesul – verbal al ședinței Comisiei paritare de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Ialomița cu 

nr. 8577/ 09.06.2022; 

- Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, 

înregistrat la M.M.P.S. cu nr. 651/28.04.2021; 

- Art. 11 alin (3) din  Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic 

din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022, precum și art. VI alin. (5) din Procedura de 

acordare a gradației de merit pentru personalul didactic auxiliar, sesiunea 2022, aprobată prin Decizia 

nr. 487/21.04.2022 a Inspectorului Școlar General. 

 

Comisia Paritară de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Ialomița, emite prezenta: 

HOTĂRÂRE 

Art. 1   Se stabilește redistribuirea gradațiilor de merit rămase neutilizate (ca urmare a numărului insuficient 

de solicitări la anumite categorii de persinal – didactic de predare/ didactic de conducere, îndrumare și control/ 

didactic auxiliar – și discipline/domenii/ funcții didactice auxiliare, a nerealizării punctajului minim stabilit 

conform art. 7 alin. (6) de către candidați, precum și a eventualelor dosare care conțin documente eronate/false 

și care nu au fost evaluate conform art. 9 alin. (3), cu condiția respectării punctajului minim de 75 de puncte, 

după cum urmează:  

- Educatoare/ Institutor pentru învățământul preșcolar/ profesor pentru învățământul preșcolar – 2 

- Limba și literatura română – 2 

- Limba engleză – 1 

- Limba franceză – 2 

- Istorie – 1 

- Geografie – 2 

- Chimie – 2 

- Biologie - 1 

Art. 2    Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean 

Ialomița, în vederea ducerii la îndeplinire și se face publică prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar, 

www.isjialomita.ro. 

Comisia paritară: 
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Președinte de ședință: Buzea Ileana ________________ 

Membri:  

 Neagu Constantin Liviu – Prim-vicepreședinte U.S.L.I. Ialomița ____________ 

            Rădulescu Dragoș – Vicepreședinte U.S.L.I. Ialomița ____________ 

 Filipache Cătălin - Vicepreședinte U.S.L.I. Ialomița ____________ 

 Stoica Adriana - Vicepreședinte U.S.L.I. Ialomița ______________ 

 Smeianu Marcela – Inspector școlar pentru arte ___________ 

 Goțea Ionuț Adrian – Inspector școlar pentru educație fizică și sport ______________ 

 Stancu Mariana – Inspector școlar managementul resurselor umane _________________ 

 

 

 

 


