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În atentia Directorilor/Candidaţilor înscrişi pentru obţinerea gradului didactic I 

Referitor la: Completarea dosarelor de gradul didactic I, seria 2022 

Având în vedere 0.M.E.C.T.S. nr. 556 1/2011 privind aprobarea Metodologiei de 
formare continua a personalului din învăţământul preuniversitar, cu modificări le şi 

completările ulterioare, prin prezenta, facem următoarele precizări: 

În perioada 27-30 iunie 2022, cadrele didactice înscrise la gradul didactic I -
finalizare în sesiunea 2022, vor completa dosarele de înscriere, cu următoarele documente: 

l. Rapoartele scrise ale inspecţiei curente II şi speciale, în copie, certificate 
„conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ, în care s-au 
efectuat inspecţiile, împreună cu fişele de evaluare a activităţii didactice din 
cadrul inspecţiei; 

2. Adeverinţă cu calificativul acordat la inspecţia curentă II şi nota obţinută la 
inspecţia specială - model tip izat; 

3. Adeverinţă privind calificativele acordate la evaluările anuale din ultimii doi 
ani şcolari - pentru gradul I - „Foarte Bine", vechimea la catedră pe care o 
înregistează candidatul de la data obţinerii gradului didactic II , precum şi faptul că 
nu a fost/a fost sancţionat conform art. 280 (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 
112011 - model tipizat. Perioada concediului de maternitate este considerată 
vechime la catedră. 

În faţa acestor documente, candidaţii vor avea de adăugat şi copie carte de identitate, 
precum ş i o pagină de gardă - model tipizat. 

Candidaţii vor aduce documentele respective în intervalul orar, 9.00-15.00, la 
Secretariatul I.S.J. Ilfov, în vederea înregistrării. 

Prof Corina MIRESCU 

pentru dezvoltarea resursei u 



NR. ÎNREG. I.S.J. ILFOV 

DOSAR 

COMPLETARE ACTE 

GRADUL DIDACTIC I, 

SERIA 2022 

NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI: 

NUMELE ÎNAINTE DE CĂSĂTORIE: 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

SPECIALIZAREA: 

FUNCŢIA (POSTUL/CATEDRA): 

CENTRUL UNIVERSITAR DE PERFECŢIONARE (UNDE A AVUT LUCRAREA): 



(Unitatea de învăţământ-localitatea) 

NR. 

ADEVERINŢĂ 

Adeverim prm prezenta că dl.Id-na cadru 

didactic în unitatea noastră, înscris(ă) la examenul de acordare a gradului didactic I în 

învăţământ, seria 2022, specialitatea 
~---------~· 

a obţinut în ultimii 2 am 

şcolari următoarele calificative la aprecierile anuale: 

Nr. Denumirea unităţii de învăţământ Anul Calificativul 

crt. şcolar acordat 

1 2020 -2021 Anual 

2 2021-2022 Parţial 

Precizăm că până la data eliberării prezentei adeverinţe, dl.Id-na profesor nu a fost/ a 

fost sancţionat(ă) conform art. 280 (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 112011. 

La data de 31 august 2022 va avea o vechime efectivă de predare la catedră de __ 

ani __ luni __ zile de la finalizarea examenului pentru acordarea gradului didactic li. 

Menţionăm că dl.Id-na profesor a promovat examenul de grad II în anul cu 

media ----

Eliberăm prezenta pentru completarea dosarului de înscriere la examenul de obţinere a 

gradului didactic I, sesiunea 2022. 

DIRECTOR, 

(nume şi prenume) 

Semnătura şi ştampila 



(Unitatea de învăţământ-localitatea) 

NR. ____ ! ______ _ 

ADEVERINŢĂ 

Adeverim prin prezenta că dl.Id-na -----------------' cadru 

didactic în unitatea noastră, înscris(ă) la examenul de acordare a gradului didactic I în învăţământ, 

seria 2022, specialitatea _____________ a obţinut următoarele calificative/ note 

la inspecţiile şcolare pentru acordarea gradului didactic I: 

Nr. Denumirea unităţii de Anul Tipul inspecţiei Data Calificativul 

crt. învăţământ şcolar acordat/Notă 

I. 
Inspecţia curentă II 

2. 
Inspecţia specială şi 

sustinerea lucrării 
metodico-ştiint.ifice 

Eliberăm prezenta pentru completarea dosarului de înscriere la examenul de obţinere a 

gradului didactic I, sesiunea 2022. 

DIRECTOR, 

(nume şi prenume) 

Semnătura şi ştampila 


