
 

 
 

Precizări privind întocmirea dosarului pentru acordarea gradație de merit 

 Sesiunea 2019 

 

Dosarul cuprinde următoarele documente:  

a) OPISUL dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a conducerii 

unității de învățământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; 

b) cerere-tip, elaborată de I.S.J., în care candidatul își precizează opțiunea; 

c) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați; 

d) adeverință de vechime; 

e) fișa de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit, elaborată de inspectoratului școlar, la categoria de 

personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; 

f) raportul de activitate, pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de 

(auto)evaluare și să conțină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar (numărul paginii); 

g) declarația pe propria răspundere, prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparțin candidatului și 

că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate, conform Anexei nr. 4 din Metodologie; 

h) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit 

elaborată de inspectoratul școlar, la categoria de personal didactic la care candidează; 

i) copia procesului – verbal din cadrul consiliului profesoral/consiliului de administrație în care s-au formulat 

aprecieri sintetice asupra rezultatelor, certificată „conform cu originalul”. 

Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagină și consemnate în OPIS. 

În conformitate cu art. 9, (3) din Metodologie,  Candidatul are obligația să respecte ordinea criteriilor și 

subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative şi paginația din opisul 

întocmit în numerotarea paginilor.Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiția mai sus 

menționată, nu vor fi luate în considerare în vederea evaluării și punctării.În cazul în care în dosarul 

candidatului există documente justificative eronate/false, dosarul nu se evaluează.Un document justificativ 

poate fi evaluat și punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fișa de (auto)evaluare. 

După depunerea dosarului de înscriere la concurs nu se mai admite completarea acestuia cu alte documente. 

Totalul general va fi calculat ca sumă a totalurilor celor 4 criterii, fără a se depăşi punctajul maxim alocat fiecărui criteriu. 

Se evaluează activitatea candidatului înscris pentru acordarea gradației de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, 

susținută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2013 - 31 august 2018. 

Dosarul depus în vederea participării la concursul pentru obținerea gradației de merit nu se returnează. 

 


