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ORDIN Nr. 3.307
pentru aprobarea Metodologiei si criteriilor privind acordarea 

gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul
 preuniversitar de stat in sesiunea 2020

   In baza prevederilor art. 92 alin. (4) si art. 264 din Legea educatiei nationale 
nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
   in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020
privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.
   Art. 1. - Se aproba Metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de 
merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat in sesiunea 
2020, prevazute in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
 ___________
 *) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 bis, care

se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome 
„Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

   Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul 
ministrului educatiei nationale nr. 3.952/2019 pentru aprobarea Metodologiei si 
criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din 
invatamantul preuniversitar de stat in sesiunea 2019, publicat in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 344 si 344 bis din 6 mai 2019.

Art. 3. - Directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si 
Cercetarii, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la 
indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei si cercetarii,
Cristina Monica Anisie

   Bucuresti, 21 februarie 2020.
   Nr. 3.307.
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