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CALENDARUL  ACTIVITĂȚILOR 

Pentru susținerea examenelor de acordare a gradelor didactice II și I, în anul școlar 2017 – 2018 

GRADUL  
DIDACTIC 

ACTIVITĂȚI TERMENE 

Gradul II – seria 

2018 

Efectuarea inspecției speciale 01.10.2017 – 31.05.2018 

Completarea dosarului de înscriere cu următoarele 

documente: adeverința cu vechimea efectivă la catedră de la 
obținerea definitivării până la 31.08.2018 cu mențiunea că în 

această perioadă candidatul a avut/nu a avut contractual de 
muncă suspendat (concediu fără plată, CIC), calificativul 

obținut în anul școlar 2016-2017, calificativul parțial pentru 
anul școlar 2017-2018. 

31.05 – 12.06.2018 

Susținerea examenului la centrul de perfecționare 15 – 31.08.2018 

Gradul II – seria 
2019 

Înscrierea cu dosar a candidaților 01 – 31.10.2017 

Efectuarea inspecției curente IC2 01.10.2017 – 31.05.2018 

Efectuarea inspecției speciale 01.10.2019 –31.05.2019 

Gradul II – seria 
2020 

Solicitarea de către candidat a susținerii primei inspecții 
curente 

01 – 31.10.2017 

Efectuarea inspecției curente IC1 01.10.2017 – 31.05.2018 

Gradul I – seria 
2018 

Efectuarea inspecției speciale 01.11.2017 – 31.05.2018 

Completarea dosarului de înscriere cu următoarele 
documente: adeverința cu vechimea efectivă la catedră de la 

obținerea gradului didactic II  până la 31.08.2018 cu 
mențiunea că în această perioadă candidatul a avut/nu a avut 

contractual de muncă suspendat (concediu fără plată, CIC), 

31.05 – 16.06.2018 



                                       

                                                                  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IALOMIŢA 

   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 
 

calificativul obținut în anii școlari 2015-2016, 2016-2017, 
calificativul parțial pentru anul școlar 2017-2018. 

Gradul I – seria 

2019 

Efectuarea inspecției curente IC2 15.02.2017 – 31.05.2018 

Elaborarea lucrării metodico-științifice, depunerea lucrării 15.02.2017 – 31.08.2018 

Gradul I – seria 
2020 

Înscrierea cu dosar a candidaților 01 – 31.10.2017 

Susținerea colocviului la centrul de perfecționare 15.01 – 15.02.2018 

Efectuarea inspecției curente IC2 15.02.2018 – 31.05.2019 

Elaborarea lucrării metodico-științifice, depunerea lucrării 15.02.2018 – 31.08.2019 

Efectuarea inspecției speciale 01.11.2019 – 31.05.2020 

Gradul I – seria 

2021 

Solicitarea de către candidat a susținerii primei inspecții 

curente 

01 – 31.10.2017 

Efectuarea inspecției curente IC1 01.10.2017 – 31.05.2018 
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