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 Gradul didactic II sesiunea 2010 – 2012
Vor avea în acest an școlar IS (4 ore, notă≥8)
Calificative anuale ≥”Bine”
 Gradul didactic I, seria 2010 – 2012 
Vor avea în acest an școlar IS (4 ore, notă≥8)
 Gradul didactic I, seria 2011 – 2013
Vor avea în acest an școlar IC2 (4 ore, calificativ-

”Foarte bine”!)
Calificative anuale ≥”Foarte bine”



 Se vor înscrie cei care în august 2012 vor cumula 
cel putin 2 ani vechime;

 Au absolvit Modulul de pregătire psihopedagogică 
(au certificat);

 Pentru dosar vor respecta Procedura de înscriere 
la examenul de Definitivat;

 Vor susţine inspecţia specială în acest an școlar (4 
ore, notă≥7);



 Se pot înscrie cei care au 4 ani vechime de la
obținerea Definitivatului și au efectuat IC1 pe
parcursul anului școlar 2010 – 2011;

 Urmează procedura de înscriere la examenul
pentru acordarea Gradului didactic II;

 Depun dosar complet în perioada 1 – 31
octombrie;

 Pe parcursul celor 2 ani şcolari – cel puțin
calificativul ”Bine” (refac și IC2!!).



 Se pot înscrie cei care au 4 ani vechime de la 
obținerea Gradului didactic II și au efectuat IC1 pe 
parcursul anului școlar 2010 – 2011;

 Calificative anuale și la inspecţii ”Foarte bine”;
 Urmează procedura de înscriere la examenul 

pentru acordarea Gradului didactic I;
 Depun dosar complet în perioada 1 – 31 

octombrie;
 Merg la Colocviul de admitere în perioada 

ianuarie-februarie 2012.



 Completarea în mod eronat a fişei de înscriere 
(candidatul scrie în locul inspectorului DRU, 
vechime completată greșit, fișă neștampilată);

 Lipseşte adeverinţa cu calificativele pe ultimii 2 ani 
şcolari;

 Actele candidatului nu sunt legalizate (un 
exemplar);

 Lipseşte dovada calificativelor la inspecţii 4 ani 
şcolari pt Gr II și 2 ani şcolari pt GR I.



 Cererile se depun la secretariatele de zonă, 
centralizate pentru fiecare şcoală, în perioada 1 –
31 octombrie;

 Inspecţiile vor avea loc în anul şcolar 2011 – 2012 
(4 ore, calificativ);

 Modelul de cerere descărcat de pe forumul ISJ 
HD, sectiunea DRU.



 Candidatii care nu s-au prezentat la ex pentru 
obținerea gradului didactic II, pot amâna acest 
examen pentru sesiunea 2010 – 2012, pentru 
motive obiective, susținute prin documente;

 Adreseaza in perioada 1 – 31 octombrie o cerere 
de amanare cu motivatia atasata și cu dosarul de 
inscriere refacut;

 Refac inspecţia specială.



 Definitivatul nu se amână;
 Atenție la candidatii absolvenți ai învățământului 

particular;
 Concediul pentru îngrijirea copilului nu constituie 

vechime la catedră;
 Dosarele incomplete vor fi respinse.



Multumesc pentru atenție 
și sprijin!


	Grade didactice an �școlar 2011 - 2012
	Ce înscrieri există până în prezent?
	Definitivat sesiunea 2012
	Gradul didactic II �sesiunea 2011 - 2012
	Gradul didactic I �seria 2012 - 2014
	Greșeli frecvente la dosarele depuse
	Inspectiile curente I pentru inscrirea la Gr II 2011-2013 si �Gr I 2012 - 2014
	Amanari de grade didactice
	Precizări 
	Slide Number 10

