ANUNŢ – Înscriere grade didactice
2021 - 2022
În documentele aflate pe site/stick sunt trecute condiţiile de înscriere la gradele didactice I şi
II. Acestea cuprind cereri de preînscriere (pentru susţinerea inspecţiei curente 1), cereri de înscriere,
acte necesare la dosare, fişe de înscriere, modele de fişe de evaluare şi rapoarte scrise pentru
inspecţiile curente şi speciale.
Sunt, de asemenea, ataşate metodologia şi ordinul ce reglementează desfăşurarea gradelor
didactice I şi II. Conform acestora, cererile şi dosarele se depun la şcoală, iar conducerea acesteia le
transmite la inspectoratul şcolar (există o programare în acest sens în procedura de înscriere la
gradele didactice).
Cadrele didactice care au promovat definitivatul in sesiunea 2021, aşteaptă un an, după care
depun cerere de preînscriere la gradul didactic II, cerere urmată de inspecţia curentă 1. În anul şcolar
următor se depune dosarul de înscriere. Conducerea şcolii este responsabilă de verificarea
îndeplinirii criteriilor de vechime de către candidaţi (între data de 1 septembrie a anului de
promovare a definitivatului şi data de 31 august a anului in care se susţine examenul de obţinere a
gradului didactic II trebuie să treacă minim 4 ani de vechime la catedră). Cei care au promovat
definitivatul cu nota 10, în sesiunea 2021, pot depune deja cerere de preînscriere, în luna octombrie
2021(câştigă un an).
Cadrele didactice care au promovat examenul de obţinere a gradului didactic II în sesiunea
august 2021 pot depune cererea de preînscriere încă din acest an şcolar (1-15 octombrie 2021, în
unitatea de învățământ), cerere urmată de susţinerea inspecţiei curente 1 (în acelaşi an şcolar). În
anul şcolar următor se depun dosarele de înscriere şi se susţine colocviul, în al treilea an se depune
lucrarea metodico-ştiinţifică, iar în ultimul an se susţine inspecţia specială, în aceeaşi zi cu
prezentarea lucrării metodico-ştiinţifice. Cei care au promovat examenul de obţinere a gradului
didactic II cu nota 10, în sesiunea august 2021, pot depune dosarul de înscriere în anul şcolar curent,
mai exact in noiembrie 2021. Însă, la dosar trebuie ataşat raportul scris de la inspecţia curentă 1, deci
aceasta inspecţie trebuie efectuată în luna octombrie –noiembrie 2021, pana la depunerea acestuia
(subliniem, DOAR pentru cei care au promovat cu 10 examenul de la gradul II -2021).
Anul acesta se pot înscrie cu dosar candidaţii la obţinerea gradelor didactice I şi II care au
depus cereri de preînscriere în anul şcolar 2020-2021.

Toate rapoartele scrise ale inspecţiilor trebuie să fie însoţite de fişele de evaluare (în copie
conformă cu originalul).
Cadrele didactice înscrise la seriile de grade didactice I şi II aflate deja în derulare îşi pot
susţine inspecţiile în continuare, fără a fi nevoite să completeze o cerere în acest sens. Trebuie doar
să solicite inspectorului de specialitate repartizarea unui metodist şi să aducă la inspectorat raportul
scris al inspecţiei.
Documentele din dosarele de înscriere se depun în ordinea menţionată în lista ataşată.
Dosarele incomplete nu se primesc ! Conducerile unităţilor de învăţământ verifică existenţa şi
legalitatea documentelor din dosarele de înscriere, îndeplinirea condiţiilor de înscriere,
respectarea prevederilor legale (Directorii unităţilor şcolare îşi asumă responsabilitatea pentru
veridicitatea datelor din fişa de înscriere).
IMPORTANT : Dosarele de înscriere (dosare plastic) se depun în dublu exemplar, unul în
original şi unul in copie (autentificat, de asemenea, de către unitatea şcolară). Pe pagina de gardă a
dosarui se vor scrie cu majuscule(conform modelului din procedură) :
-

Gradul didactic pentru care se face înscrierea şi sesiunea/seria;

-

Numele şi prenumele, numele după căsătorie;

-

Unitatea de învăţământ;

-

Disciplina de examen;

-

Centrul universitar solicitat(de examen);

-

Telefon candidat;

-

Telefon şcoală/ Telefon responsabil cu formarea.

Vă rugăm sa consultați periodic și site-ul isjarges.ro pentru alte informații.

Inspector dezvoltarea resurselor umane,
prof. Daniela Alice MANOLESCU

