
 

 

    INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN   

                                                                             ……………………………………… 
 

 

 

GRAD  I  SERIA 2016-2018 
 

 

-  La gradul I 2016-2018, pot să se înscrie (depunerea dosarului în octombrie 2015, în funcţie 

de calendarul care se va afişa) cadrele didactice care: 

 au la 31.08.2015 cel puţin un an vechime predare la catedră, de la gradul didactic II; 

 au obţinut calificativul foarte bine la evaluările anuale, la inspecţiile şcolare din ultimii 

2 ani şcolari; 

 au susţinut în anul şcolar 2014-2015  inspecţie curentă 1, unde au obţinut calificativul 

foarte bine. 

- În ianuarie- februarie 2016, candidaţii înscrişi vor participa la colocviul de admitere, iar 

lucrarea de grad va fi depusă până în 31.08.2017. 

- A doua inspecţie curentă se va efectua în intervalul de la înscriere până la susţinerea 

inspecţiei speciale. 

- Inspecţia specială se va efectua în perioada 1 oct.- 5 iunie 2018. 

 

 

 

GRAD II 2015-2017 

 
 

-  La gradul II 2015-2017, pot să se înscrie (depunerea dosarului în octombrie 2015, în funcţie 

de calendarul care se va afişa) cadrele didactice care: 

 au la 31.08.2015 cel puţin 2 ani vechime predare la catedră, de la ex. de definitivare; 

 au obţinut calificativul cel puţin bine la evaluările anuale, la inspecţiile şcolare din 

ultimii 2 ani şcolari; 

 au susţinut în anul şcolar 2014-2015  inspecţie curentă 1, unde au obţinut calificativul 

cel puţin bine. 

- A doua inspecţie curentă se va efectua în anul şcolar 2015-2016. 

- Inspecţia specială se va efectua în perioada 1 oct.- 5 iunie 2017. 

- Examenul scris va avea loc în august 2017. 

   

 

 

IMPORTANT: Cadrele didactice care doresc să se înscrie la gradul II sau gradul I anul 

viitor (depunerea dosarului în oct. 2016) vor depune o cerere( în oct. 2015) pentru efectuarea 

inspecţiei curente 1 la secretariatul şcolii, iar după aprobare în C.A. aceasta va fi înaintată de 

conducerea unităţii la ISJ, unde va fi înregistrată; inspecţia se va realiza pe parcursul anului 

şcolar 2015-2016. Se încadrează aici: 

-cadrele didactice care au cel puţin un an vechime la catedră de la obţinerea ex. de 

definitivare şi doresc să se înscrie la gradul II ; 

- cadrele didactice care au obţinut gradul II în sesiunea 2015, sau în anii anteriori şi doresc să 

se înscrie la gradul I ; 

SE VOR AFIŞA CERERI TIP! 

 

Cf. Met. 5561/2011 şi Ordin 3240/2014 

 

http://www.edu.ro/index.php/articles/16892
http://www.edu.ro/index.php/articles/21380

