
   

În atenţia directorilor de unităţi şcolare 
 

Înscrierile pentru examenul de obţinere a gradelor didactice se fac în perioada 19 – 29 

Oct. 2016, la conducerea unităţilor de învăţământ (depunerea dosarelor) – 2 exemplare 

identice. 

În perioada 22 – 29 oct. 2016, conducerea unităţilor de învăţământ va înainta la ISJ, 

dosarele (de plastic) pentru înscrierea la examenul de susţinere a gradelor didactice,  

 

precum şi cererile tip pentru efectuarea inspecţiei curente 1, grd. did. II, I, pentru cei care 

doresc şi au dreptul să depună dosare în Octombrie 2017.  

 
 

 

ACTE NECESARE  PENTRU ÎNSCRIEREA LA GRADE DIDACTICE  

GRADUL II GRADUL I 
cerere tip de înscriere cerere tip de înscriere 

fişa de înscriere- postată pe site la perfectionare 

 

fişa de înscriere -postată pe site la perfectionare 

 

copie cf. original a certificatului de naştere, CI 

certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui; 

în caz de divorţ sau recăsătorie se depun acte 

doveditoare  

copie cf. original a certificatului de naştere, CI 

certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui; 

în caz de divorţ sau recăsătorie se depun acte 

doveditoare  

Copie cf. Cu originalul a diplomei de studii, 

însoţită de foaia matricolă / suplimentul la 

diplomă 

Copie cf. Cu originalul a diplomei de studii, 

însoţită de foaia matricolă / suplimentul la 

diplomă 

copie (conform cu originalul) după certificatul 

de acordare a definitivării în învăţământ 

copie (conform cu originalul) după certificatul de 

acordare a gradului II în învăţământ 

recomandarea scrisă asupra activităţii din partea 

consiliului profesoral 

adeverinta privind calificativele la aprecierile 

anuale, în ultimii doi ani şcolari 

adeverinta privind calificativele în ultimii doi ani 

şcolari 

adeverinta privind calificativele acordate la 

inspecţiile şcolare în ultimii doi ani 

adeverinta privind calificativele acordate la 

inspecţiile şcolare în ultimii doi ani 

recomandarea scrisă asupra activităţii din partea 

consiliului profesoral 

copie (conform cu originalul) a raportului de 
inspecţie curentă 1 

copie (conform cu originalul) a raportului de 

inspecţie curentă 1 

 

Vor fi ataşate ulterior: 

 

raport scris  inspecţie curentă 2  

 (se va efectua în anul şcolar  2016-2017) 

raport scris  inspecţie curentă 2 

(se va efectua în anul şcolar 2017-2018) 

raport scris inspecţie specială 

(se va efectua în anul şcolar 

2017-2018) 

raport scris inspecţie specială 

(se va efectua în anul şcolar 

2018-2019) 

 

 

INSPECTOR ŞCOLAR 

VASILE GRECU 

 

 



 

Prima filă din dosar: 

 

FOAIE DE 

PREZENTARE 

 

  
NUMELE -ÎNAINTE DE CĂSĂTORIE-(DUPĂ CĂSĂTORIE) ŞI PRENUMELE 

POPESCU (CĂS.ALBU) MARIA 

 

FUNCŢIA DIDACTICĂ:PROFESOR/ÎNVĂŢĂTOR/EDUCATOARE 

 

SPECIALITATEA:PSIHOLOGIE 

 

ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ  NR.20 

                                                             DROBETA TURNU-SEVERIN 

 

GRADUL DIDACTIC (SOLICITAT):II sau I 

SESIUNEA:  ... 
 

CENTRUL DE EXAMEN PENTRU CARE SE OPTEAZĂ: 

UNIVERSITATEA DE VEST  TIMIŞOARA,FACULTATEA DE 

PSIHOLOGIE 

TELEFON:O7XXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


