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1. Fişa de evaluare împreună cu raportul de autoevaluare a activităŃii desfăşurate, însoŃit de 
documentele doveditoare autentificate de directorul unităŃii şcolare, se depun la conducerea 
unităŃii de învăŃământ. 

2. Se iau în calcul doar activităŃile desfăşurate în perioada evaluată: 1 septembrie 2008– 31 august 
2012. 

3. Calificativele în anii şcolari din perioada evaluată vor fi incluse în aprecierea directorului unităŃii. 
4. Punctajele alocate subcriteriilor vor fi cumulate fără a depăşi maximul prevăzut pentru criteriul 

căruia i se subordonează. 
5. Atât pe fişa de autoevaluare, cât şi pe raportul de autoevaluare se vor menŃiona, pentru fiecare 

criteriu specific, paginile din dosar la care se găsesc dovezile ataşate. 
6. Raportul de autoevaluare a activităŃii desfăşurate (împreună cu actele doveditoare) va fi 

structurat în funcŃie de succesiunea criteriilor din fişa de evaluare. 
7. Pentru validarea fiecărui criteriu specific vor fi prezentate dovezi adecvate (fotocopii - pentru 

certificate, diplome, publicații, programe de participare la simpozioane/conferințe, ce nu pot fi 
depuse în original; adeverinŃe de la unitatea şcolară sau, după caz, de la alte instituŃii privind 
desfășurarea de activități etc.); fotocopiile vor avea mențiunea „conform cu originalul”, semnătura 
directorului şi ştampila unităŃii şcolare, pe fiecare pagină. 

8. Concursurile şcolare care nu au avut faze progresive (şcoală, sector, judeŃ), care nu se finalizează 
cu clasamente explicite vor primi cel mult punctajul corespunzător concursurilor locale, conform 
grilei de clasificare a concursurilor, anexă a prezentelor fișe. Concursurile care nu se află în 
calendarul MECTS vor fi punctate conform tabelului anexat (Vezi CLASIFICARE 
CONCURSURI ISJ). În cazul concursurilor incluse în calendarele MECTS, se vor prezenta dovezi 
în acest sens. 

9. Îndosarierea documentelor se va face fără utilizarea de folii de protecŃie; colile se vor perfora şi 
îndosaria. 

10. CandidaŃii înscrişi la concursul de acordare a gradaŃiei de merit au obligaŃia de a completa o 
declaraŃie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparŃin şi 
că prin acestea sunt certificate activităŃile desfăşurate, conform modelului din anexa nr. 3 la  
Metodologie. 

 
 

 

IMPORTANT:  

 

LA  DOSAR  VOR FI ANEXATE :  APRECIEREA  SINTETICĂ A CONSILIULUI  

PROFESORAL; APRECIEREA DIRECTORULUI  ȘCOLII. 

       

 

 

 
 


