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Precizări privind înscrierea la examenul pentru obţinerea Gradului didactic II 

Sesiunea 2016-2018 

 

Condiţii de înscriere perioada 1-31 octombrie 2016: 

 

Se pot înscrie cadrele didactice care au obţinut definitivatul în 2014 sau mai devreme, li 

s-a efectuat inspecţia curentă pentru înscriere în anul școlar 2015-2016 şi la 31 august 

2018 vor avea cel puţin 4 ani vechime la catedră de la obţinerea Definitivatului. Vor 

susţine examenul în 2018.  

Inspecțiile curente pentru înscrierea la gradul didactic II trebuiau efectuate în anul școlar 

2015-2016, conform OMEN nr. 3240/26.03.2014, pentru modificarea şi completarea 

Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, 

aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 

5561/2011, art I alin (3) și alin. (8)  

 

Actele necesare pentru înscriere: 

 

     a) fişa de înscriere completată, confirmată de conducerea şcolii, conform anexei 5 la 

prezenta metodologie; (vezi site-ul I.S.J. Bihor) 

 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; 

 copii certificate «conform cu originalul» ale diplomelor de studii, însoţite de foaia 

matricolă/suplimentul la diplomă; 

 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; 

 dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale din ultimii 2 ani şcolari; 

 dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare din ultimii 2 ani şcolari; 

 recomandare scrisă asupra activităţii candidatului din partea consiliului profesoral al unităţii 

de învăţământ unde este încadrat; 

 copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/ acreditarea şcolii, pentru cadrele didactice 

care funcţionează în unităţile de învăţământ particular. 

 copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru 

conformitate cu originalul de către conducerea şcolii. 
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