Nr. 2133/08.05.2019
Aprobată prin Hotărârea nr. 3/08.05.2019
a Comisiei Paritare de la nivelul I.Ş.J. Vâlcea
FIŞĂ DE (AUTO)EVALUARE
PENTRU ACORDAREA PRIN CONCURS A GRADAŢIEI DE MERIT
PERSONAL DE CONDUCERE, ÎNDRUMARE ȘI CONTROL - 2019
NUMELE ŞI PRENUMELE
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT/LOCALITATEA
FUNCŢIA DIDACTICĂ/ SPECIALITATEA
VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
CALIFICATIVE OBŢINUTE ÎN PERIOADA
EVALUATĂ

2013-2014

Activităţi evaluate

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Punctaj

2017-2018

Auto
Punctaj
Punctaj
evaluare
acordat
acordat
cumulativ cumulativ contestații
I. CRITERIUL ACTIVITĂȚILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ
MAXIMUM 46 PUNCTE
A. Rezultate deosebite obţinute:
Maximum 5 puncte
- în pregătirea elevilor materializate în progresul elevilor la
clasă sau în rezultate ale elevilor la clasă sau în rezultate ale
0.50 p/an
elevilor la clasă;
- la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu/rezultate
obţinute cu clasa şi individual la disciplinele de specialitate
din învăţământul tehnologic și vocațional, pe baza datelor
statistice de la nivelul unităţii de învăţământ, ca o confirmare a
atingerii obiectivelor/competenţelor specifice impuse de
curriculumul şcolar în vigoare
 Promovabilitate 85 - 100%
 Promovabilitate 60 - 84,99%

0.50 p/an
0.20 p/an

PUNCTAJ ACORDAT _____________puncte
B. Rezultate deosebite obținute în pregătirea elevilor din
categorii dezavantajate (preșcolari sau elevi cu cerințe
0.10
educaționale speciale integrați în învățământul de masă, copii
p/categorie/
din familii monoparentale, copii în plasament, copii crescuți
an
de rude, copii din comunități sărace, comunități izolate, părinți
plecați în străinătate, copii școlarizați la domiciliu sau în
spital, copii cu HIV etc)
Maximum 5 puncte
PUNCTAJ ACORDAT _____________puncte
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C. Iniţierea şi/sau aplicarea la grupă/clasă:
- a unor metode, procedee şi tehnici de abordare a predăriiînvățării-evaluării
inovative, preluate din cercetarea
educaţională de profil, promovate în cadrul unor proiecte cu
finanțare externă (inclusiv schimburi de experiență sau
mobilități)
- al unor proiecte la nivel județean (în parteneriat cu instituții
de învățământ superior de profil sau organizații
neguvernamentale cu experiență relevantă în domeniu) și/sau
promovate de Ministerul Educaţiei Naţionale la nivel național,
prin scrisorile metodice, prin scrisorile metodice, respectiv în
activitatea de consiliere psihopedagogică.
Maximum 1 punct

0.20 p/ an

PUNCTAJ ACORDAT _____________puncte
D. Performanţe dovedite în pregătirea preșcolarilor și elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri
de profil corelat cu disciplina predată, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III, menţiunilor/premiilor și
mențiunilor speciale la etapa judeţeană şi a municipiului Bucureşti/interjudeţeană/naţională/internaţională, incluse
în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale și/sau pregătirea
loturilor olimpice de elevi
Maximum 2 puncte
1. Premii la concursurile şi olimpiadele internaţionale:
0.75
- Locul I
- Locul II
- Locul III
- Menţiune/Premiu special
-Membru al echipei de pregătire a lotului naţional
2. Premii la concursurile şi olimpiadele naţionale:
- Locul I
- Locul II
- Locul III
-Menţiune/Premiu special

p/premiu
0.50
p/premiu
0.25
p/premiu
0,20
p/premiu
0.50 p/an
0.60
p/premiu
0.40
p/premiu
0.30
p/premiu
0.20
p/premiu
0.25 p/an

-Membru al echipei de pregătire a lotului judeţean
3. Premii la concursuri şi olimpiade - faza interjudeţeană/regională:
0.40
- Locul I

p/premiu
0.30
p/premiu
0.20
- Locul III
p/premiu
0.10
- Menţiune/Premiu special
p/premiu
-Membru al echipei de pregătire a lotului de elevi 0.25 p/an

- Locul II

pentru concurs
4. Premii la concursuri şi olimpiade - faza judeţeană
- Locul I

0.30
p/premiu
0.25

- Locul II
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p/premiu
0.20
p/premiu
0.10
p/premiu
0,50p/an

- Locul III
- Menţiune/Premiu special

-Membru al echipei de pregătire a lotului de elevi
din unitatea şcolară
Se iau în considerare documentele oficiale, cu precizarea numelui cadrului didactic. Punctajele sunt
cumulative.
PUNCTAJ ACORDAT _________puncte
E. Rezultatele deosebite obţinute :
- în centrele de excelență, în Centrele de Resurse pentru 1 p/elev/an
Educaţie şi Dezvoltare, în centrele multifuncţionale pentru
educaţie timpurie, certificate de inspectorul
de
specialitate/organizaţia coordonatoare
1 p/elev/an
- cu preşcolarii sau elevii cu cerinţe educaţionale speciale
şi/sau tulburări de învăţare, certificate de directorul unităţii de
învăţământ/inspectorul de specialitate sau directorul Centrului
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională.
Maximum 10 puncte
PUNCTAJ ACORDAT _________puncte
F. Managementul activității didactice
0.4 p/an
Maximum 2 puncte
G. Participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele și concursurile de profil,
etapele pe sector, judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale incluse în programul de activităţi şi în
calendarul inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale.
Maximum 1 punct
1. Concursuri şi olimpiade - faza judeţeană
0.20
a. Membru al comisiei de evaluare a concursului sau
p/concurs
olimpiadei
0.20
b.Membru al comisiei de organizare a concursului/
p/concurs
olimpiadei
2. Concursuri interjudeţene:
a. Membru în comisia de evaluare a concursului

0.25
p/concurs
0.25
p/concurs

b. Membru al comisiei de organizare a concursului
3. Concursuri şi olimpiade naţionale:

0.30
p/concurs
0.30
p/concurs
0.30
p/concurs

a. Membru al comisiei de evaluare
b. Membru al comisiei de organizare a concursului/
olimpiadei
c. Profesor insoţitor al elevilor
4. Concursurile şi olimpiadele internaţionale*:
a. Membru al comisiei de evaluare

0.40
p/concurs
0.40
p/concurs
0.40
p/concurs

b. Membru al comisiei de organizare a concursului/
olimpiadei
c. Profesor insoţitor al elevilor
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Se iau în considerare documentele oficiale, cu precizarea numelui cadrului didactic.
*Pentru pct. E.4. confirmarea participării se face prin documente emise de M.E.N.
PUNCTAJ ACORDAT _________puncte
PUNCTAJ ACORDAT _________puncte
H. Implicare în activitatea de tratare diferențiată a
0.20 p/an
preșcolarilor/elevilor din grupele/clasele cu regim
simultan/alternative educaţionale
Implicare în implementarea programelor sociale
0.20 p/an
(ex.: Rechizite şcolare, tichet social, masă caldă, programul
pentru şcoli etc.)
Maximum 1 punct
PUNCTAJ ACORDAT _________puncte
I. Implementarea unor proiecte educaționale inovatoare,
recunoscute și aprobate la nivel local/
județean/interjudețean/național/internațional (în domenii precum: educație parentală, educație ecologică, educație
pentru sănătate, educație financiară, educație emoțională, educație incluzivă, educație remedială – inclusiv prin
elaborarea şi operaţionalizarea planurilor individualizate de învăţare, educație interculturală, educație pentru
mișcare etc.) și/sau implicarea în implementarea programului “Şcoala după şcoală” ca activitate în norma didactică,
respectiv a programului „A doua şansă”
Maximum 2 puncte
1. Implementarea unor proiecte educaționale inovatoare,
recunoscute și aprobate la nivel
local/județean/interjudețean/național/internațional (ex.de domenii: educație parentală, educație ecologică, educație
pentru sănătate, educație financiară, educație emoțională, educație incluzivă, educație remedială – inclusiv prin
elaborarea şi operaţionalizarea planurilor individualizate de învăţare, educație interculturală, educație pentru
mișcare etc.)
a. Local
0.20 p/an
0.30 p/an
b. Județean
0.40 p/an
c. Interjudețean
0.50 p/an
d. Național
0.20 p/an
e. Internațional
0.2p/
2. Implicarea în implementarea programului
program/an
“Şcoala după şcoală” ca activitate în norma didactică,
respectiv a programului „A doua şansă”

I.

II.

PUNCTAJ ACORDAT _________puncte
J. Participarea, în calitate de autor/coautor, la elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei
Naţionale sau la conceperea unor resurse educaționale deschise/auxiliare curriculare pentru disciplinele de studiu
pentru a asigura, gratuit, accesul elevilor, profesorilor și părinților la materiale educaționale de calitate,
Maximum 17 puncte
J.1) autor/coautor la elaborarea de manuale şcolare
5p/
aprobate MEN
manual
J.2) Autor/coautor un proiect de manual şcolar OM
5p/
5645/2017
manual
J.3) Traducerea de manuale școlare din limba română într2p/
o limbă a minorității naționale
manual
J.4) Elaborarea de auxiliare curriculare
2p/
auxiliar
J.5) Resursă educaţională publicată în format electronic
2 p/
pe platforme educaţionale destinate elevilor/ la elaborarea
Resursă/
mijloace de învățământ
Mijloc
învățământ
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J.6) Actualizare material care a presupus modificarea cu
cel puţin 25% a conţinutului.

1 p/
actualizare

PUNCTAJ ACORDAT _________puncte
II. CRITERIUL PRIVIND PERFORMANTE DEOSEBITE IN INOVAREA
DIDACTICĂ/MANAGEMENT
MAXIMUM 44 PUNCTE
A.Elaborarea/paricipare la elaborarea de:
Maximum 4 puncte
0.40
p/
1. Programe şcolare (inclusiv cele pentru discipline opţionale
programă
noi)
0.50 p/
2. Regulamente
regulament
0.50 p/
metodologie
0.50p/
procedură
1 p/studiu

3. Metodologii
4. Proceduri
5. Studii/cercetări în domeniu (nivel național și județean)

PUNCTAJ ACORDAT_________puncte
B. Elaborarea/participare la elaborarea de îndrumătoare/ghiduri metodice, suporturi de curs avizate de inspectoratul
şcolar sau de Ministerul Educaţiei Naţionale, articole în reviste/publicații de specialiate, înregistrate cu ISBN/ISSN
Maximum 10 puncte
1p /ghid
1. Îndrumătoare/ghiduri metodice
2. Suporturi de curs avizate de inspectoratul şcolar
1p /curs
sau de Ministerul Educaţiei Naţionale
0.50p
3. Articole în reviste/publicații de specialiate,
/articol
înregistrate cu ISBN/ISSN
PUNCTAJ ACORDAT _________puncte
C. Realizarea/participare la realizarea de softuri
2 p/an
educaţionale în specialitate, platforme de e-learning pentru
susţinerea progresului şcolar, avizate de Ministerul Educaţiei
Naţionale
Maximum 10 puncte
PUNCTAJ ACORDAT _________puncte
D. Activitatea de mentorat, de formator în formarea continuă a personalului din învăţământ, activitatea
susţinută în cadrul cercurilor pedagogice în vederea promovării accesului la o educație de calitate pentru toți (se
punctează programele de formare și mentorat care răspund cerinței)
Maximum 9 puncte
0.40p/an
1. Activitatea de mentorat
2. Activitatea de formator
a. Participarea la formarea personalului didactic prin
0.50p/curs
cursuri cu o durată de minimum 24 ore
b. Participarea la formarea personalului didactic prin
1 p/curs
cursuri cu o durată mai mare de 24 ore
3. Activitatea susţinută în cadrul cercurilor pedagogice în
vederea promovării accesului la o educație de calitate pentru 0.50p/an
toți
PUNCTAJ ACORDAT _________puncte
E. Activitate în cadrul comisiilor de etică, comisii paritare/de dialog social, comisii de evaluare și asigurare a
calității în educație, comisii de sănătate și securitate în muncă, comisii PSI și situații de urgență, activitate în
calitate de membru în comisiile de ocupare a posturilor didactice vacante la nivel judeșean/al municipiului
București, activitate în organismele de conducere ale organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de
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muncă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă la
nivel de sector de activitate învăţământ preuniversit, precum şi în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor
didactice la nivel local/judeţean/naţional/internaţional
Maximum 2 puncte
0.20 p/an
1. Activitate în cadrul comisiilor de etică
0.20 p/an
2. Activitate în cadrul comisiilor paritare/de dialog social
3. Activitate în cadrul comisiilor de evaluare și asigurare a
0.20 p/an
calității în educație
4. Activitate în cadrul comisiilor de sănătate și securitate în
0.10 p
/comisie
muncă, comisii PSI și situații de urgență
5. Activitate în calitate de membru în comisiile de ocupare a
0.30 p/an
posturilor didactice vacante la nivel județean
6. Activitate în organismele de conducere ale organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la
nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de
sector de activitate învăţământ preuniversitar (doar pentru cadrele didactice care nu beneficiază de degrevare de la
norma de predare pentru această activitate)
0.40 p/an
a. Local
0.70 p/an
b. Județean
0.80 p/an
c. Național
7. Activitate în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judeţean/naţional/internaţional
0.05 p/an
a. Local
0.10 p/an
b. Județean
0.15 p/an
c. Național
0.20 p/an
d. Internațional
PUNCTAJ ACORDAT _________puncte
F. Metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate la nivelul inspectoratului școlar, coordonator de
cerc pedagogic, certificată, după caz, de inspectorul de specialitate şi de inspectorul şcolar general sau de director
Maximum 2 puncte
0.50
p/an
a. Metodist
0.50 p/an
b. Membru al consiliului consultativ de specialitate
0.40 p/an
d. Coordonator cerc pedagogic
PUNCTAJ ACORDAT _________puncte
G. Activitate desfăşurată, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în cadrul Comisiei Naționale de
Specialitate, a unor comisii tehnice/grupuri de lucru pentru elaborarea unor acte normative/administrative sau a
unor comisii de evaluare constituite la nivel național/al MEN, în calitate de reprezentant desemnat de către
comisiile naționale de organizare și desfășurare a examenelor naționale, activitatea de evaluator de manuale
şcolare/auxiliare didactice/mijloace de învățământ/resurse educaţionale deschise/portofolii pentru Corpul Naţional
de Experţi în Management Educaţional.
Maximum 5 puncte
1. Activitate desfăşurată, la solicitarea Ministerului
Educaţiei Naţionale, în cadrul Comisiei Naționale de 0.50 p/an
Specialitate
2. Activitate desfăşurată, la solicitarea Ministerului
Educaţiei Naţionale, în cadrul unor comisii tehnice/grupuri de 0.50 p/an
lucru pentru elaborarea unor acte normative/administrative
3. Activitate desfăşurată, la solicitarea Ministerului 0.50 p/an
Educaţiei Naţionale, în cadrul unor comisii de evaluare
constituite la nivel național/al MEN
4. Activitate desfăşurată în calitate de reprezentant
desemnat de către comisiile naționale de organizare și 0.50 p/an
desfășurare a examenelor naționale.
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5. Activitatea de evaluator de manuale şcolare/auxiliare
didactice/mijloace de învățământ/resurse educaţionale
deschise/portofolii pentru Corpul Naţional de Experţi în
Management Educaţional

0.50 p/an

PUNCTAJ ACORDAT _________puncte
H. Participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe zonale, județene, naţionale şi/sau internaţionale, cursuri
de perfecționare în domeniu sau în management educațional, dovedite prin documente oficiale ale manifestării și
care demonstrează performanțele deosebite ale cadrului didactic în inovarea didactică
Maximum 2 puncte
a. Participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe zonale, județene, naţionale şi/sau internaţionale
0.10p/activ.
1. Județean
0.20p/activ.
2. Zonal/Regional
0.30p/activ.
3. Național
0.40p/activ.
4. Internațional
b. Cursuri de perfecționare în domeniu sau în management
0.20 p/curs
educațional
PUNCTAJ ACORDAT _________puncte
III. CRITERIUL PRIVIND ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ŞI IMPLICAREA ÎN PROIECTE
(INCLUSIV PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ NERAMBURSABILĂ: ERASMUS+, POSDRU,
POCU, TRANSFRONTALIERE, BANCA MONDIALĂ ȘI ALTELE SIMILARE )/PROGRAME DE
FORMARE PROFESIONALĂ
MAXIMUM 15 PUNCTE
A. Implementare/coordonare/participare la proiecte/programe de formare profesională *)
Maximum 5 puncte
a.1.) Implementare/coordonare proiecte/programe de
1 p/proiect/
formare profesională.
program
Maximum 5 puncte
a.2.) Participarea în proiecte/programe de formare
0.5p/proiect
profesională.
/ program
Maximum 3 puncte
*) în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile a.1) - a.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă
punctajul maxim de 5 puncte.
PUNCTAJ ACORDAT _________puncte
A. B. Implementare/coordonare/participare la proiecte zonale, județene, naționale sau internaționale care vizează
domeniul activităților extrașcolare și care sunt relevante din perspectiva prevenirii şi combaterii abandonului
şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii sau pentru dezvoltarea personală a preșcolarilor/elevilor **)
B.
Maximum 5 puncte
b.1.) Implementare/coordonare proiecte
1 p/proiect
Maximum 5 puncte
b.2.) Participarea în proiecte
Maximum 3 puncte 0.5p/proiect
**) în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.1) - b.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă
punctajul maxim de 5 puncte.
PUNCTAJ ACORDAT _________puncte
C.Participarea la activități de voluntariat, inclusiv participarea la activitățile din cadrul Strategiei naţionale de
acţiune comunitară, îndrumarea de formațiuni/ansambluri de elevi cu activități în domeniul
artistic/programare/modelare/robotică, perfomanțe dovedite în pregătirea elevilor la concursuri cultural-artistice,
tehnico-științifice și sportive etc.
Maximum 3 puncte
1. Participarea la activități de voluntariat, inclusiv
0.50p/an
participarea la activitățile din cadrul Strategiei naţionale de
acţiune comunitară
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0.25p/an
2. Îndrumarea de formațiuni/ansambluri de elevi cu activități
în domeniul artistic/programare/modelare/robotică
3. Perfomanțe dovedite în pregătirea elevilor la concursuri cultural-artistice, tehnico-științifice și sportive etc
1. Premii la concursurile naționale
0.75 p/
- Locul I
premiu
0.50
p/premiu
0.25
p/premiu
0.20
p/premiu

- Locul II
- Locul III
-Menţiune/Premiu special
2. Premii la concursurile regionale:
- Locul I

0.50
p/premiu
0.40
p/premiu
0.30
p/premiu
0.20
p/premiu

- Locul II
- Locul III
-Menţiune/Premiu special

PUNCTAJ ACORDAT _________puncte
D. Inițierea/organizarea/participarea la schimburi de experienţă cu alte unități de învățământ, reţele sau proiecte
interşcolare
Maximum 2 puncte
1 p/
1. Inițierea de schimburi de experienţă
activitate
0,75 p/
activitate
0,50 p/
activitate

2. Organizarea de schimburi de experienţă
3. Participarea la schimburi de experienţă

Se iau în considerare numai documentele oficiale, cu precizarea numelui cadrului didactic. Punctajul este
cumulativ.
PUNCTAJ ACORDAT _________puncte
IV. CRITERIUL PRIVIND CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ
MAXIMUM 37 PUNCTE
A. Atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă (Erasmus+,
PosDru, POCU, Transfrontaliere, Banca Mondială și altele similare), de alte finanţări extrabugetare pentru unitatea
de învăţământ, centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii activităţii
instituţionale şi a procesului de predare-învăţare-evaluare, încadrarea în bugetul alocat calculat conform formulei de
finanțare
Maximum 17 puncte
1. Atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu
finanțare europeană nerambursabilă (Erasmus+, PosDru, 4 p/proiect
POCU, Transfrontaliere, Banca Mondială și altele similare),
2. Atagerea de alte finanţări extrabugetare pentru unitatea
de învăţământ, centre de documentare şi informare, 4p/proiect
laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii activităţii
instituţionale şi a procesului de predare-învăţare-evaluare,
3. Încadrarea în bugetul alocat calculat conform formulei 4 p/proiect
de finanțare
PUNCTAJ ACORDAT_________puncte
B. Existenţa unui progres semnificativ în privinţa dotării
2 p/proiect
spaţiilor unității de învățământ, a mijloacelor de învăţământ şi
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a altor resurse educaţionale, conform nevoilor comunităţii
şcolare (beneficiari ai educaţiei, cadre didactice şi personal
administrativ) şi ţintelor de dezvoltare stabilite prin proiectul
de dezvoltare instituţională
Maximum 10 puncte
PUNCTAJ ACORDAT _________puncte
C. Participare și implicare în activitatea comisiilor și consiliilor la nivel de unitate/instituție/local/județean/național,
precum și/sau în realizarea de parteneriate instituţionale în concordanţă cu nevoile comunităţii şcolare şi cu ţintele
stabilite, cu efecte pozitive în domeniul incluziunii sociale și dezvoltării durabile, inclusiv în calitate de observator
Maximum 10 puncte
1. Participare și implicare în activitatea comisiilor și consiliilor
0.20
Unitate/ Instituție
p/activitate
0.30
p/activitate
0.40
p/activitate
0.50
p/activitate

Local
Județean
Național

2. Realizarea de parteneriate instituţionale în concordanţă cu
nevoile comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite, cu efecte
0.25 p
/parteneriat
pozitive în domeniul incluziunii sociale și dezvoltării durabile,
inclusiv în calitate de observator
PUNCTAJ ACORDAT _________puncte
MAX
TOTAL PUNCTAJ
142 P
Notă: Fişa de evaluare împreună cu raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate, însoţite de documentele justificative, se depun
la conducerea unităţii de învăţământ, conform Metodologiei.
Se evaluează performanţele şi rezultatele oficiale din perioada 01.09.2013– 31.08.2018 sau perioada prevăzută la art. 5) din
Metodologie.
Candidatul are obligaţia să respecte ordinea criteriilor şi subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor
justificative şi paginaţia din opisul întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă
condiţia mai sus menţionată nu vor fi luate în considerare în vederea evaluării şi punctării. În cazul în care în dosarele candidaţilor
există documente justificative eronate/false, dosarul nu se evaluează. Un document justificativ poate fi evaluat şi punctat numai o
dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fişa de (auto)evaluare. După depunerea dosarului de înscriere la concurs nu se mai
admite completarea acestuia cu alte documente.
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.
La rubrica Autoevaluare se va consemna punctajul total obținut prin înmulțirea numărului de ani/
activități/lucrări/proiecte corespunzător celor cinci ani cu punctajul maxim acordat.
Punctajul final obținut nu poate să depășească 142 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. Pentru personalul didactic de cond ucere,
îndrumare și control certificarea de conformitate cu originalul se face de către personalul autorizat din cadrul ISJ Vâlcea.
Se vor depune în dosar numai documentele solicitate de grila de evaluare, fără a folosi folii transparente.
Nu se punctează documentele justificative depuse în plus față de numărul necesar atingerii punctajului maxim pe
criteriu/subcriteriu. Adeverințele vor fi însoțite de documente care să justifice activitatea precizată.
Grila specifică și punctajul pentru fiecare criteriu și subcriteriu au fost stabilite de Comisia Paritară de la nivelul ISJ
Vâlcea în ședința 08.05. 2019.
Pe baza punctajelor unitare stabilite, s-a elaborat câte o grilă de evaluare specifică fiecăreia din categoriile menționate la
art.7, alin. (2) din Metodologie.
Cadru didactic,
Comisia de coordonare a concursului,
Preşedinte,
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