
ANEXA nr. 3 procedura / MODEL 

Raport de activitate 

al candidatului …………………………., unitatea de învățământ ……………………………specialitatea ………………./ personal didactic de 

conducere/personal didactic de îndrumare și control/personal didactic auxiliar (se menţionează  categoria de personal) 

Perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015 

Criteriul 

Subcriteriul Punctaj 

autoeval

uare 

Documente doveditoare Pagini Justificarea punctajului la autoevaluare conform activităților 

desfășurate și documentelor atașate 

1. Criteriul 

activităţilor 

complexe 

cu valoare 

instructiv-

educativă 

 

a. …………………………. 

2 EXEMPLE: 

-Adeverință Nr. ………./…….. eliberată de 

………………., privind rezultate foarte bune 

obținute cu elevii la examenul de  bacalaureat 

în perioada 2010-2015; 

- Extras din documentul……….. postat pe 

pagina ………………………. 

- Copie după procesul verbal Nr……………. 

1- 3 EXEMPLE 

Elevii pe care i-am pregătit în perioada 2010-2015 au 

obținut rezultate foarte bune la examenul de 

bacalaureat, aspect confirmat de către conducerea 

colegiului. conform documentelor anexate. 

1 - Adeverință Nr. …………. eliberată de 

…………….., privind pregătirea  suplimentară 

a elevilor pentru susținerea examenelor 

naționale; 

 

4-8 Pentru a obține aceste rezultate am conceput și realizat 

programe de pregătire suplimentară, am susținut lecții 

demonstrative, conform documentelor anexate eliberate de 

………………………….. 

 

 

…. 

-Adeverință Nr. …………….. eliberată de 

…………………………….., privind rezultate 

deosebite obținute în pregătirea elevilor, 

materializate în progres şcolar; 

- -Adeverință Nr. …………….. eliberată de 

…………………………….., privind 

proiectarea diferențiată a demersului didactic  

 

9-10 Materializarea rezultatelor prin progresul școlar al 

elevilor mei este susținut prin documentele eliberate de 

conducerea unității de învățământ. Pentru obținerea 

progresului școlar al fiecărui elev am avut în vedere 

individualizarea pregătirii elevilor  prin: conceperea de 

fișe de lucru diversificate, strategii didactice veritate, ore de 

pregătire suplimentară, comunicare eficientă, motivare, etc.  

b……………………………. 

1,5 

 

-Adeverință Nr. …………….. eliberată de 

………………privind nominalizarea în 

……………………… 

- Certificat nr. …….. /………  privind ……  

…….. 

 

 

 

 

…….. 

Pentru inițieri și perfecționare în domeniul 

informaticii/utilizării TIC în activitatea didactică am urmat 

în cariera profesională diverse cursuri specifice dezvoltării 

competențelor digitale, cum ar fi: 

…………………………………………………………….. 

 

Data ........................                                                                                                                                                                                                 Semnătura ............................ 


