Model de cerere
DOMNULE INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,
Subsemnatul/subsemnata, .............................................................................. având funcţia
de .................................................................., la ..............................................................................,
din ....................................................................., cu specialitatea ....................................................
şi o vechime în învăţământ de ............... ani (la 31.08.2021), vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la
concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit, sesiunea 2022, ca personal didactic

□ de predare, la disciplina .........................................................................
□ de conducere, îndrumare și control
□ auxiliar
Anexez prezentei documentele prevăzute în Anexa Ordinului Ministrului educaţiei Nr.
3551 din 07.04.2022, pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de
merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022:
a) opisul dosarului, în 2 exemplare, cu semnătura mea și a conducerii unității/instituției de
învățământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;
b) cererea-tip;
c) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați;
d) adeverință de vechime în învățământ;
e) fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar la categoria de
personal didactic la care candidez, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;
f) raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce respectă ordinea criteriilor/subcriteriilor din
fișa de (auto)evaluare și conține trimiteri explicite la documentele justificative din dosar;
g) declarația pe propria răspundere prin care se confirmă că documentele depuse la dosar îmi
aparțin și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate (conform anexei nr. 4 a
Metodologiei aprobate prin OME nr. 3551/2022);
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
candidez.
Declar că sunt informat/informată cu privire la prevederile art. 9 alin. (3) din metodologia
aprobată prin Ordinul ME nr. 3551/2022.
Am luat cunoștință de drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și îmi exprim
consimțământul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scopul îndeplinirii
atribuțiilor ce-i revin Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud în conformitate cu
Ordinului ME 3551/2022 și transmiterea acestora către ME în vederea emiterii ordinului
ministrului educației.
Data............................

Semnătura..............................

Domnului Inspector Școlar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistrița-Năsăud

