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Nr. 12271 / 27.09.2016

Către toate unitățile de învățământ din județul Ialomița

ÎN ATENŢIA DOAMNELOR/DOMNILOR DIRECTORI ŞI A
RESPONSABILILOR CU PERFECŢIONAREA

Vă reamintim că, în conformitate cu Metodologia formării continue a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar (Ordin Nr. 5.561 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*), în perioada 01.10-
31.10.2016 se vor desfășura următoarele activități:

1. Se depun cererile de solicitare de preinspecţie în vederea înscrierii la gradul didactic II –
sesiunea august 2019 şi la gradul didactic I, seria 2020.
Modelele de cereri sunt afișate pe pe site-ul www.isjialomita.ro secțiunea Dezvoltarea
Resursei Umane.

.
2. Se depun dosarele candidaților înscriși la gradul didactic II – sesiunea 2018 și la gradul

didactic I – seria 2019.

PRECIZĂRI:

Gradul didactic II – 2018 - Dosarul candidatului trebuie să cuprindă următoarele documente
(conform art. 11 din Metodologia de formare continuă)

a) fişa de înscriere completată, confirmată de conducerea şcolii;
b) copii ale următoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii

de învăţământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de naştere,
certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui - după caz;

c) copii ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate
«conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază;

d) copia de pe certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, semnată pentru conformitate cu
originalul de către conducerea şcolii; în cazul schimbării specialităţii faţă de examenul de definitivare
în învăţământ, se vor depune în copie, certificată pentru ”conformitate cu originalul” de către
conducerea şcolii, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru noua specializare;

e) dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale din ultimii 2 ani şcolari;
f) dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare din ultimii 2 ani şcolari;
g) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului din partea Consiliului Profesoral al unităţii de

învăţământ unde este încadrat;
h) copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/ acreditarea şcolii, pentru cadrele didactice care

funcţionează în unităţile de învăţământ particular;
i) copia Raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru

conformitate cu originalul de către conducerea şcolii.

Gradul didactic I – 2019 - Dosarul  candidatului trebuie să cuprindă  următoarele
documente (conform art. 30, al. 2, din Metodologia de formare continuă)

a) fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea şcolii;
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b) copii ale următoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de către conducerea
unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de
naştere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui - după caz;

c) copii ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă certificate
«conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază;

d) copia de pe certificatul de acordare a gradului didactic II, semnată pentru ”conformitate cu
originalul” de către conducerea şcolii; în cazul schimbării specialităţii faţă de examenul de gradul II se
va depune în copie, certificată pentru ”conformitate cu originalul” de către conducerea şcolii, diploma
de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru noua specializare;

e) dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale în ultimii 2 ani şcolari;
f) dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii 2 ani şcolari;
g) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului Profesoral al unităţii de

învăţământ unde este încadrat;
h) copia Raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru

”conformitate cu originalul” de către conducerea şcolii;
i) copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele didactice care

funcţionează în unităţile de învăţământ particular.

Acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor

ART. 42
(1) Personalul didactic încadrat în învăţământul preuniversitar care a obţinut titlul ştiinţific de doctor

şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 242 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, poate solicita acordarea gradului didactic I în următoarele condiţii:

a) a obţinut definitivarea în învăţământ;
b) a obţinut calificativul «foarte bine» la evaluările anuale din ultimii 2 ani de activitate la catedră

premergători înscrierii;
c) a susţinut o inspecţie curentă la care a obţinut calificativul «foarte bine».
(2) În acest scop, candidatul va depune la inspectoratul şcolar un dosar cuprinzând următoarele

documente:
a) cerere adresată conducerii inspectoratului şcolar;
b) copie ”conformă cu originalul” de pe buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de

căsătorie, document privind schimbarea numelui - după caz;;
c) copie ”conformă cu originalul” după diploma de doctor;
d) copie a diplomei de studii, însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, în ”conformitate cu

originalul”;
e) document din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile legale privind pregătirea

psihopedagogică şi metodică;
f) copie a certificatului/adeverinţei privind obţinerea definitivării în învăţământ;
g) copie ”conformă cu originalul” după decizia de repartizare pe post emisă de inspectoratul şcolar

din care să rezulte încadrarea în învăţământul preuniversitar;
h) adeverinţe privind calificativul anual pentru fiecare din ultimii 2 ani de activitate la catedră;
i) copie ”conformă cu originalul” a Raportului scris încheiat în urma efectuării inspecţiei curente,

din registrul de procese-verbale al unităţii şcolare.

Notă:

- În curând vor fi transmise informații despre examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2017.
- În ceea ce privește echivalarea pe bază ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă

durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu
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ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar (ORDIN nr. 5553 din 7 octombrie 2011) se așteaptă Ordinul MENCȘ privind
aprobarea calendarului activităților pentru anul școlar 2016-2017.

- Modelele  de Cerere de înscriere și Fișele tip de înscriere pentru obținerea gradelor
didactice  se găsesc în Ordinul  Nr. 5.561 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*) pentru
aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar și pe site-ul www.isjialomita.ro secțiunea Dezvoltarea Resursei Umane.

.

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

PROF.   RODICA LUMINIȚA BARCARI

Inspector Școlar Dezvoltarea Resursei Umane,

Prof. MARIN  FLOARE


