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Anexa 1.- Pagina de gardă 

Antetul unităţii de învăţământ 

 

 

 

       Nr. înregistrare ISMB: _____/_______ 

 

DOSAR 

PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

Categoria*: ______________________________________________________ 

Nume şi prenume candidat ______________________________________ 

 

 

Date de indentificare candidat:  

BI/CI seria____, nr. _________,  

CNP ___________________________, Telefon_______________,   

Încadrat pe postul**: _______________________________,  

Unitatea de învăţământ: _________________________________________  

Funcţia***:__________________________, la ____________________________________,  

Statut de: titular / suplinitor,  

Vechime efectivă în învăţământul preuniversitar de _________ ani (la data de 01.09.2019). 

 

 

Data depunerii dosarului în unitatea de învăţământ:______________ 

 

       

 Semnătura:_______________ 

 

 

 

 

* categoria pe care se depune dosarul, exemplu: personal didactic, personal didactic 

cluburile copiilor/cluburile sportive,  specialitatea limba română,... 

** profesor, institutor, educator, maistru, secretar, redactor, consilier, …. 

*** director, director adjunct, inspector şcolar, ... 
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Anexa 2- Cerere de înscriere la concursul pentru obținerea gradației de merit 

 

 

 

Domnule Inspector Școlar General 

 

 

Subsemnatul, ______________________________________, posesor al BI/CI 

seria____, nr. _________, CNP ___________________________, telefon_______________, 

încadrat pe postul* _________________________________, de la 

_________________________________________ cu funcţia 

de**__________________________, de la ____________________________________, vă 

rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul 

preuniversitar 2020, la categoria*** _______________________________________. 

 

 

 

Data:______________ 

 

       

 Semnătura:_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

* profesor, institutor, educator, maistru, secretar, redactor, consilier, …. 

** director, director adjunct, inspector şcolar, ... 

*** categoria pe care se depune dosarul, exemplu: personal didactic, personal didactic 

cluburile copiilor/cluburile sportive,  specialitatea .................., personal didactic-învățământ 

special 
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Anexa 3- Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului (conform Anexei 5 la OMEC nr. 

3307/21.02.2020 

 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

Subsemnatul/Subsemnata. ................................ , domiciliat(ă) în ................ , str .............. nr. 

 ........... , bl ................. , se ............ , ap ............................ , județul/sectorul ......... , legitimat(ă) cu 

 ........... seria ............... nr ..... , CNP , încadrat(ă) la .........  pe funcția de .............. … ............................  

declar pe  propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi aparțin și că prin acestea 

sunt confirmate/certificate activitățile desfășurate. 

Întocmită  într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații este 

pedepsit conform legii. 

 

Semnătura        Data
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Anexa 4 RAPORT MOTIVAT 

PRIVIND ANALIZA DOSARULUI CANDIDATULUI .............................................................................................................., 

SPECIALITATEA...................... PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE/ PERSONAL DIDACTIC DE INDRUMARE SI CONTROL 

SESIUNEA 2020 

Criteriul Subcriterii 
Punctaj auto-

evaluare 
Document Pagina 

Punctaj 

evaluare 
Justificare acordare punctaj Observaţii 

1      2 3 4 5 6 7 8 

1 

a)        

b)        

.   

. 

. 

      

 i)       

 i.1)       

.                  

. 

. 

 

. 

 

      

 i.5)       

2 a)        
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. 

. 

. 

      

h)       

3 

a)        

 a.1)       

 a.2)       

b)        

 b.1)       

 b.2)       

c)        

d)        

4 

a)        

b)        

c)        

TOTAL  X X  X X 

 

 

Nume și prenume Semnătură 

Membru consiliul consultativ 
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Președintele comisiei de evaluare 
  

Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor 
  

 

 

DATA: 
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Anexa 5. CERERE DE CONTESTAŢIE 

 

 

 

 

Domnule Inspector Școlar General 

 

 

 

Subsemnatul, _____________________________________________________, 

telefon___________________, încadrat pe 

postul/catedra*_______________________________________________________________

______, de la ________________________________________, cu funcția de** 

___________________________________________________, de la 

_______________________________________________, vă rog să-mi aprobaţi cererea de 

contestaţie în raport cu evaluarea dosarului personal depus la concursul de acordare a 

gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar 2020, la categoria*** 

_______________________________________. 

 

 

 

Data:______________ 

 

           

      Semnătura:_______________ 

 

 

 

 

 

 

* profesor, institutor, educator, maistru, secretar, redactor, profesor consilier, ….  

** director, director adjunct, inspector şcolar, ...  

*** categoria pe care se depune dosarul, exemplu: personal didactic, personal didactic 

cluburile copiilor/cluburile sportive,  specialitatea .................., personal didactic-învățământ 

special 

 

 

 


