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FIŞĂ DE EVALUARE - PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT 
 

– PERSONAL DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPORTIV INTEGRAT ŞI SUPLIMENTAR –  
(PROFESORI DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ŞI ANTRENORI) 

2017 
 

    NUMELE ŞI PRENUMELE:    

    FUNCŢIA:     

    UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 
    VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT:    

    GRAD DIDACTIC:     
 
 

Criteriul care trebuie îndeplinit de către 

candidat(se referă la activitatea din 

perioada 01.09.2009-31.08.20124) 

Punctaj 

 
maxim 

Detalierea 

 
punctajului 

maxim 

Autoevaluare  Evaluare 

Inspectoratul 

Şcolar 

  
C 

Punctaj  
e 

 
 

 
contestații 
 

 
Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă 

 
Max 80 

 

a)   Rezultate deosebite obţinute în 

pregătirea preşcolarilor şi a elevilor 

în raport cu standardele curriculare 

de performanţă, materializate în 

progresul elevilor la clasă, în 

rezultate ale elevilor la clasă, la 

testări şi examene naţionale de 

sfârşit de ciclu, rezultate obţinute 

cu clasa şi individual pentru 

disciplinele de specialitate în 

învăţământul vocaţional: 

 

      selecţia elevilor în grupe/clase cu 

profil sportiv 

10 10     

2     
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      ponderea promovării elevilor de la 

un an la altul de pregătire 

sportivă/studiu 

 

      elevi cu dublă legitimare 

 
      elevi transferaţi 

 

 elevi participanţi la pregătire, 

întreceri, concursuri şi competiţii 

cu loturile naţionale 

 2     

2     

2     

2     

b)    Rezultate deosebite obţinute în 
selecţie, pregătirea şi promovarea 
sportivilor cu calităţi deosebite 
pentru sportul de performanţă 

 
      selecţia sportivilor cu 

calităţi deosebite 

 
 pregătirea sportivilor cu 

calităţi deosebite 

 
 

 
      promovarea sportivilor cu 

calităţi deosebite 

10 10     

3     

3     

4     

c)      Performanţe în pregătirea elevilor 
distinşi la competiţiile naţionale şi 
internaţionale, materializate prin 
obţinerea locurilor I, II, III, IV, V şi VI: 

50 50     

 
 

c.1. La disciplinele sportive individuale: 

 

COMPETIŢII INTERNAŢIONALE OFICIALE  50     

  campionate internaţionale, locul I, copii  10     

  campionate internaţionale, locul II, copii 9     

  campionate internaţionale, locul III, copii 8     

  campionate internaţionale, locurile IV-VI, copii 7     

  campionate internaţionale, locul I, juniori(III,II,I) 10     

  campionate internaţionale, locul II, 
juniori(III,II,I) 

9     

  campionate internaţionale, locul III, 
juniori(III,II,I) 

8     

  campionate internaţionale, locurile IV-VI, 
juniori(III,II,I) 

7     

  campionate internaţionale, locul I, 
tineret/seniori 

10     
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  campionate internaţionale, locul II, 

tineret/seniori 
 9     

  campionate internaţionale, locul III, 
tineret/seniori 

8     

  campionate internaţionale, locurile IV-VI, 
tineret/seniori 

7     

  campionate balcanice, locul I, juniori(III,II,I) 10     

  campionate balcanice, locul II, juniori(III,II,I) 9     

  campionate balcanice, locul III, juniori(III,II,I) 8     

  campionate balcanice, locurile IV-VI, 
juniori(III,II,I) 

7     

  campionate balcanice, locul I, tineret/seniori 10     

  campionate balcanice, locul II, tineret/seniori 9     

  campionate balcanice, locul III, tineret/seniori 8     

  campionate balcanice, locurile IV-VI, 
tineret/seniori 

7     

  campionate europene, locul I, copii 10     

  campionate europene, locul II, copii 9     

  campionate europene, locul III, copii 8     

  campionate europene, locurile IV-VI, copii 7     

  campionate/cupe europene, locul I, 
juniori(III,II,I) 

10     

  campionate/cupe europene, locul II, 
juniori(III,II,I) 

9     

  campionate/cupe europene, locul III, 
juniori(III,II,I) 

8     

  campionate/cupe europene, locurile IV-VI, 
juniori(III,II,I) 

7     

  campionate/cupe europene, locul I, 
tineret/seniori 

10     

  campionate/cupe europene, locul II, 
tineret/seniori 

9     

  campionate/cupe europene, locul III, 
tineret/seniori 

8     

  campionate/cupe europene, locurile IV-VI, 
tineret/seniori 

7     

  campionate mondiale, locul I, copii 10     

  campionate mondiale, locul II, copii 9     

  campionate mondiale, locul III, copii 8     

  campionate mondiale, locurile IV-VI, copii 7     
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  campionate/cupe mondiale, locul I, 

juniori(III,II,I) 
 10     

  campionate/cupe mondiale, locul II, 
juniori(III,II,I) 

9     

  campionate/cupe mondiale, locul III, 
juniori(III,II,I) 

8     

  campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, 
juniori(III,II,I) 

7     

  campionate/cupe mondiale, locul I, 
tineret/seniori 

10     

  campionate/cupe mondiale, locul II, 
tineret/seniori 

9     

  campionate/cupe mondiale, locul III, 
tineret/seniori 

8     

  campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, 
tineret/seniori 

7     

  Jocuri Olimpice, locul I 10     

  Jocuri Olimpice, locul II 9     

  Jocuri Olimpice, locul III 8     

  Jocuri Olimpice, locul IV 7     

  Jocuri Olimpice, locul V 6     

  Jocuri Olimpice, locul VI 5     

 

 
Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat 

 
(se referă la activitatea din perioada 

01.09.2009-31.08.2014) 

Punctaj 

maxim 

Detalierea 

 
punctajului 

maxim 

Autoevaluare Se va 

indica 

pagina 

pentru 

fiecare 

subcriteriu 

Evaluare 
Inspectoratul 

Școlar 

 

  Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII  4     

  Jocuri Olimpice, realizarea condiţiilor de 
participate 

3     

 
 

COMPETIŢII NAŢIONALE OFICIALE 

 

campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul I  10     

campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul II 9     

campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul III 8     

campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locurile 

IV-VI 
7     

campionate naţionale, locul I, copii 10     
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campionate naţionale, locul II, copii  9     

campionate naţionale, locul III, copii 8     

campionate naţionale, locurile IV-VI, copii 7     

campionate naţionale, locul I, juniori(III,II,I) 10     

campionate naţionale, locul II, juniori(III,II,I) 9     

campionate naţionale, locul III, juniori(III,II,I) 8     

campionate naţionale, locurile IV-VI, 
juniori(III,II,I) 

7     

campionate/cupe naţionale, locul I, 
tineret/seniori 

10     

campionate/cupe naţionale, locul II, 
tineret/seniori 

9     

campionate/cupe naţionale, locul III, 
tineret/seniori 

8     

campionate/cupe naţionale, locurile IV-VI, 
tineret/seniori 

7     

1.        c.2.  La  dis cipline le  spor tiv e  de  echipă:   
COMPETIŢII INTERNAŢIONALE OFICIALE                      Max 50  

  campionate internaţionale, locul I, copii  10     

  campionate internaţionale, locul II, copii 9     

  campionate internaţionale, locul III, copii 8     

  campionate internaţionale, locurile IV-VI, copii 7     

  campionate internaţionale, locul I, juniori(III,II,I) 10     

  campionate internaţionale, locul II, juniori(III,II,I) 9     

  campionate internaţionale, locul III, juniori(III,II,I) 8     

  campionate internaţionale, locurile IV-VI, juniori(III,II,I) 7     

  campionate internaţionale, locul I, tineret/seniori 10     

  campionate internaţionale, locul II, tineret/seniori 9     

  campionate internaţionale, locul III, tineret/seniori 8     

  campionate internaţionale, locurile IV-VI, tineret/seniori 7     

  campionate balcanice, locul I, juniori(III,II,I) 10     

  campionate balcanice, locul II, juniori(III,II,I) 9     

  campionate balcanice, locul III, juniori(III,II,I) 8     
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  campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori(III,II,I)  7     

  campionate balcanice, locul I, tineret/seniori 10     

  campionate balcanice, locul II, tineret/seniori 9     

  campionate balcanice, locul III, tineret/seniori 8     

  campionate balcanice, locurile IV-VI, tineret/seniori 7     

  campionate europene, locul I, copii 10     

  campionate europene, locul II, copii 9     

  campionate europene, locul III, copii 8     

  campionate europene, locurile IV-VI, copii 7     

  campionate/cupe europene, locul I, juniori(III,II,I) 10     

  campionate/cupe europene, locul II, juniori(III,II,I) 9     

  campionate/cupe europene, locul III, juniori(III,II,I) 8     

  campionate/cupe europene, locurile IV-VI, juniori(III,II,I) 7     

  campionate/cupe europene, locul I, tineret/seniori 10     

  campionate/cupe europene, locul II, tineret/seniori 9     

  campionate/cupe europene, locul III, tineret/seniori 8     

  campionate/cupe europene, locurile IV-VI, tineret/seniori  7     

  campionate mondiale, locul I, copii 10     

  campionate mondiale, locul II, copii 9     

  campionate mondiale, locul III, copii 8     

  campionate mondiale, locurile IV-VI, copii 7     

  campionate/cupe mondiale, locul I, juniori(III,II,I) 10     

  campionate/cupe mondiale, locul II, juniori(III,II,I) 9     

  campionate/cupe mondiale, locul III, juniori(III,II,I) 8     

  campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, juniori(III,II,I) 7     

  campionate/cupe mondiale, locul I, tineret/seniori 10     

  campionate/cupe mondiale, locul II, tineret/seniori 9     

 
 
 
 

 
Strada Victoriei nr. 132 – 134 Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, I 

http://www.edu.ro/
http://isj.gj.edu.ro/
mailto:isjgorj@yahoo.com
mailto:isjgj@utgjiu.ro
mailto:isjgj@utgjiu.ro


010168, București 
Tel : +40 (0)21 405 57 06 

Fax : +40 (0)21 310 32 05 

www.edu.ro 

Tg – Jiu, cod 210234 
Telefon : 0253-227177 

Fax : 0253-224750 

http://isj.gj.edu.ro, e-mail : isjgorj@yahoo.com, 

isjgj@utgjiu.ro 

 
 

 
 

 

 

 
  campionate/cupe mondiale, locul III, tineret/seniori  8     

  campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, tineret/seniori 7     

  Jocuri Olimpice, locul I 10     

  Jocuri Olimpice, locul II 9     

  Jocuri Olimpice, locul III 8     

  Jocuri Olimpice, locul IV 7     

  Jocuri Olimpice, locul V 6     

  Jocuri Olimpice, locul VI 5     

  Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII 4     

  Jocuri Olimpice, realizarea condiţiilor de participate 3     

 
 

COMPETIŢII NAŢIONALE OFICIALE 

 

  campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul I  10     

  campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul II 9     

  campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul III 8     

  campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locurile IV-VI 7     

  campionate naţionale, locul I, copii 10     

  campionate naţionale, locul II, copii 9     

  campionate naţionale, locul III, copii 8     

  campionate naţionale, locurile IV-VI, copii 7     

  campionate naţionale, locul I, juniori(III,II,I) 10     

  campionate naţionale, locul II, juniori(III,II,I) 9     

  campionate naţionale, locul III, juniori(III,II,I) 8     

  campionate naţionale, locurile IV-VI, juniori(III,II,I) 7     

  campionate/cupe naţionale, locul I, tineret/seniori 10     

  campionate/cupe naţionale, locul II, tineret/seniori 9     

  campionate/cupe naţionale, locul III, tineret/seniori 8     
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  campionate/cupe naţionale, locurile IV-VI, tineret/seniori  7     

d)           Pregătirea loturilor judeţene pentru Olimpiada la 
disciplina pregătire sportivă teoretică, 
participarea, în calitate de membru al juriului sau 
al comitetului de organizare la olimpiada 
judeţeană şi naţională; organizarea şi participarea 
la spectacole, expoziţii, simpozioane la nivel 
internaţional, naţional ori interjudeţean: 

-   pregătirea loturilor judeţene 
-   membru al comisiilor/grupurilor naţionale de 

coordonare 
-   membru în comisia de organizare a etapei judeţene 
-   membru în comisia de organizare a etapei naţionale 
-   însoţitor al elevilor la etapa judeţeană 

 
-   însoţitor al elevilor la etapa naţională 

 
-   organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, 

simpozioane la nivel interjudeţean 
 

-   organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, 
simpozioane la nivel naţional 

-   organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, 
simpozioane la nivel internaţional 

2 2     

0,2     

0,2     

0,2     

0,2     

0,2     

0,2     

0,2     

0,2     

0,4     

 

 
 
 

e) Pregătirea loturilor naţionale/olimpice, 
participarea, în calitate de membru al 
comisiilor/grupurilor de organizare şi profesor- 
antrenor, la întrecerile/ concursurile/ competiţiile 
judeţene, interjudeţene, naţionale şi 
internaţionale: 

       pregătirea loturilor naţionale/olimpice 

       membru al comisiilor/grupurilor 
naţionale de coordonare 

       membru în comisiile de organizare a 
competiţiilor de nivel judeţean 

       membru în comisiile de organizare a 
competiţiilor de nivel zonal 

       membru în comisiile de organizare a 
competiţiilor de nivel naţional 

       membru în comisiile de organizare a 
competiţiilor de nivel internaţional 

 profesor-antrenor, la 
întrecerile/concursurile/ competiţiile 
judeţene şi interjudeţene 

 profesor-antrenor, la 
întrecerile/concursurile/ competiţiile 
naţionale şi internaţionale 

4 4     

0,20     

 
 

0,20 

    

1     

1     

1     

0,20     

0,20     

0,20     
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f)       Rezultate notabile/măsurabile obţinute în 
activităţile culturale şi educative organizate în 
şcoală şi finalizarea unor proiecte de parteneriat 
educaţional, cu impact la nivel local/judeţean/al 
municipiului Bucureşti/ naţional/ internaţional: 

                cu impact la nivel local 
 

                cu impact la nivel judeţean 

 
                cu impact la nivel interjudeţean 

 
                cu impact la nivel naţional 

 
                cu impact la nivel internaţional 

1 1     

0,20     

0,20     

0,20     

0,20     

0,20     

g)      Rezultatele comunicării cu părinţii, cu unităţile de 
învăţământ şi cu autorităţile locale, concretizate în 
reducerea abandonului şcolar, a delincvenţei 
juvenile, a comportamentelor marginale: 

                cu autorităţile locale 
 

                cu unităţile de învăţământ 

 
                cu părinţii 

0.5 0,5     

0,20     

0,15     

0,15     

h)      Activitate desfăşurată cu elevii capabili de 
performanţă în centrele naţionale olimpice de 
excelenţă: 
                director tehnic 

                profesor/antrenor 

1 1     

0,5     

0,5     

i) Rezultate obţinute în organizarea cu elevii a unor 
activităţi practice, educative pentru formarea de 
abilităţi de comunicare, colaborare şi organizare 

0.5 0,5     

j)       Rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute prin 
finalizarea unor proiecte de parteneriat 
educaţional, la nivel 
local/judeţean/naţional/internaţional, şi în 
activităţi de voluntariat la nivelul comunităţii 
locale: 

                             proiecte de parteneriat educaţional la 
nivel local 

 proiecte de parteneriat educaţional la 
nivel judeţean 

 proiecte de parteneriat educaţional la 
nivel naţional 

0.5 0,5     

0,1     

0,1     

0,1     
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 proiecte de parteneriat educaţional la 
nivel internaţional 

 activităţi de voluntariat la nivelul 
comunităţii locale 

 0,1     

0,1     

k)      Activitate de coordonator de programe educative 
şcolare şi extraşcolare, coordonator de cerc 
pedagogic, îndrumarea colectivelor redacţionale 
ale revistelor şcolare. 

0.5 0,5     

Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială                       Max 10  

a) Contribuţia la elaborarea de programe şcolare, 
regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri 
metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice, reviste 
şcolare, avizate de inspectoratul şcolar sau de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, după caz;

 
cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN, 
crearea de softuri educaţionale în specialitate, platforme 
de e - learning avizate de MEN; elaborarea de programe 
şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de 
suportul de curs; elaborarea de programe vizând 
curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltare 
locală: 

 programe şcolare, regulamente, metodologii, 
îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale şcolare 

 reviste şcolare, auxiliare/materiale didactice (bază 
sportivă, materiale, aparate şi instalaţii sportive) 

       cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN 
       crearea d platforme de e-learning 

 elaborarea de programe şcolare pentru discipline 
opţionale noi, însoţite de suportul de curs 

       elaborarea de programe vizând curriculumul 
pentru opţional integrat în dezvoltare locală 

3 3     

1,5     

1     

0,2     

0,1     

0,1     

0,1     

b)      Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în 
domeniul didacticii, specialităţii şi managementului 
educaţional, înregistrate cu ISBN 

c) 

2 2     

d)      Activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de 
formator, activitate în domeniul sindical la nivel 
local/judeţean/naţional/ internaţional, participarea cu 
comunicări la simpozioane judeţene, regionale (zonale), 
naţionale şi/sau internaţionale, participarea la formarea 
personalului didactic prin casa 

 

2 2     
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corpului didactic, în calitate de formatori, 
contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau 
în domeniul problematicii învăţământului şi 
educaţiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru 
cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 ore), care 
să vizeze asigurarea calităţii şi personalizarea 
concretă de comunicare cu familia şi comunitatea 
privind participarea şi contribuţia la activităţile 
menţionate: 

 
       activitate de evaluator de manuale 

 
       activitate de mentorat 

 
       activitate de formator 

 
 

       lider de sindicat 

      local -lider de scoala 0,25/an 0,25p/an 

                Judetean 0,50/an 0,5p/an 

               national/ international 0,75/an o,75p/an 

 

 
 participarea cu comunicări la simpozioane 

judeţene, regionale (zonale), naţionale şi/sau 

internaţionale 

 
       participarea la formarea personalului didactic prin 

Casa Corpului Didactic, în calitate de formator 

 

 contribuţie la cercetări ştiinţifice fundamentale în 

specialitate sau în domeniul problematicii 

învăţământului şi educaţiei 

2 2     

0,15     

0,15     

0,15     

2     

0,25     

0,15     

0,15     

 

 
e) Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ 

de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar şi în 
comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc 
pedagogic: 

       activitate ca metodist 
       activitate ca membru în consiliul consultativ de 

specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar 

       activitate în comisia naţională de specialitate 

2 2     

0,5     

0,5     

1     

f) Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice 
de elaborare a unor acte normative/administrative cu 
caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative 
de dialog social şi alte structuri de dialog social şi în 
comisii naţionale de specialitate: 

 activitate desfăşurată în cadrul unor comisii 
tehnice de elaborare a unor acte 
normative/administrative cu caracter 
normativ 

       activitate desfăşurată în cadrul unor comisii 
consultative de dialog social şi alte structuri 
de dialog social 

       activitate desfăşurată în comisii naţionale de 

specialitate 

1 1     

0,5     

0,25     

0,25     

 

 
 
 
 

Strada Victoriei nr. 132 – 134 Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, I 

http://www.edu.ro/
http://isj.gj.edu.ro/
mailto:isjgorj@yahoo.com
mailto:isjgj@utgjiu.ro
mailto:isjgj@utgjiu.ro


 
 

 
 

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, I 
010168, București 

Tel : +40 (0)21 405 57 06 

Fax : +40 (0)21 310 32 05 

www.edu.ro 

Strada Victoriei nr. 132 – 134 

Tg – Jiu, cod 210234 

Telefon : 0253-227177 

Fax : 0253-224750 

http://isj.gj.edu.ro, e-mail : isjgorj@yahoo.com, 

isjgj@utgjiu.ro 

 

 

 
Criteriul privind participarea la proiecte                                                      5  

a) Proiecte de parteneriat educaţional, la nivel 
local/judeţean/naţional/internaţional 
recunoscute de inspectoratul şcolar/MEN 

1      

b)      Proiecte/programe realizate în parteneriat între 
şcoală şi asociaţiile reprezentative de 
părinţi/comunitatea locală/agenţi economici 

0.5      

 

 
c)      Proiecte din Fondul Social European/Fonduri 

Structurale şi de Coeziune/Proiecte PHARE 

1      

d)      Proiecte/programe europene realizate prin 
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educaţiei şi Formării profesionale- 
Socrates, Comenius, Arion, Leonardo, Grundtvig, 
etc. 

 

 
 

1 

     

e) Proiecte/programe coordonate de MECTS, 
inspectoratul şcolar, de alţi parteneri - Institutul 
Francez, Institutul Cervantes, British Council, ZFA 
(Centrala pentru Activitate şcolară din Germania), 
Fundaţia Communitas, MATRA, UNICEF, Institutul 
Goethe, Banca Mondială, Organizaţia Salvaţi 
Copiii 

0.5      

f)       Alte proiecte/programe, recunoscute de 
inspectoratul şcolar/MEN 

1      

Criteriul privind creşterea prestigiului 

 
unităţii de învăţământ/conexe                                                                    5 

 

a) ca urmare a contribuţiilor individuale şi/sau în 
echipă la dezvoltarea practicii managementului 
educaţional şi instituţional, în contextul reformei 
învăţământului 

1      

b)      ca urmare a atragerii de finanţări extrabugetare 
pentru unitate, programe, proiecte, centre de 
documentare şi informare, laboratoare etc., având 
ca efect creşterea calităţii instituţiei şi a procesului 
de predare-învăţare-evaluare, a bazei didactico- 
materiale 

1      

c)      ca urmare a realizării de proiecte extracurriculare, 
cu finanţare extrabugetară; 

1      

d)      ca urmare a realizării de parteneriate cu 
instituţiile din domeniul educaţiei şi al sportului 
(universităţi, cluburi sportive, asociaţii, fundaţii 
etc.) la nivel local, regional, naţional şi 
internaţional 

1      

e)      ca urmare a realizărilor în ceea ce priveşte 
educaţia adulţilor şi conversia profesională 

1      

TOTAL                                                                              100  
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Punctaj 

Maxim Autoevaluare Evaluare ISJ 

100   

 
 
Notă:  

Raportul de autoevaluare a activității desfășurate, împreună cu actele 

doveditoare, vor fi așezate în  dosar în funcție de succesiunea criteriilor și 

subcriteriilor din Fișa de evaluare, în conformitate cu prevederile art. 9 din 

Metodologie. 

Punctajul final obținut nu poate să depășească 100 puncte, iar punctajele pe 

fiecare criteriu/subcriteriu sunt cumulative, dar  nu pot depăși punctajul maxim acordat 

criteriului/subcriteriului. 

Se vor lua în considerare doar fotocopiile actelor doveditoare depuse la dosar, 

certificate pentru conformitate cu originalul de către  conducerea unității de 

învățământ la care candidatul a depus dosarul. 

 

 

 

Data________________          Semnătura________________ 
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