GRADUL I, seria 2022 - 2024
Condiţii de înscriere:
• Se pot înscrie cadrele didactice care au susținut inspecția curentă nr. 1 în anul școlar 2020-2021, la care
au obținut calificativul foarte bine, precum și cadrele didactice care au obținut gradul II cu nota 10 în
sesiunea 2021.
• Cadrele didactice care în anul școlar 2020-2021 au fost planificate pentru susținerea inspecției curente
nr. 1 și care nu au susținut inspecția, depun cerere pentru IC1 la inspectoratul școlar până pe 15
octombrie și apoi depun dosarul de înscriere până pe 12 noiembrie, după susținerea IC1.
• Cadrele didactice trebuie să aibă o vechime de predare efectivă la catedră, cu normă întreagă, de cel
puţin 4 ani de la obţinerea gradului II până la 31 august 2024, respectiv de 3 ani dacă au obţinut gradul
II cu media 10.
• Pentru cadrele didactice care nu au avut norma întreagă în anii şcolari anteriori înscrierii, se calculează
un coeficient anual de vechime la catedră: Is= nr. ore prestate de candidat în anul respectiv/ nr. anual de
ore corespunzător funcţiei didactice (având în vedere nr. de săptămâni din anul respectiv). Suma
coeficienţilor anuali trebuie să fie minim 4, respectiv 3 pentru cadrele didactice care au obţinut gradul II
cu media 10.
• Cadrele didactice trebuie să aibă calificativul foarte bine la evaluările anuale şi la inspecţiile şcolare din
ultimii doi ani de activitate, premergători înscrierii.
• Cadrele didactice trebuie să aibă recomandarea consiliului profesoral al unităţii în care au fost încadrate
în ultimii doi ani de activitate.
DOSARUL DE ÎNSCRIERE va cuprinde următoarele documente:
o
cerere tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului şcolar (Anexa 1);
o
fişa de înscriere completată, semnată şi ştampilată de conducerea şcolii (Anexa 2);
o
copia conform cu originalul a cărții de identitate sau a buletinului;
o
copia conform cu originalul a certificatului de naştere;
o
copia conform cu originalul a certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui de familie;
în caz de divorţ sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens;
o
copii conform cu originalul ale diplomelor de studii;
o
foaia matricolă/suplimentul la diplomă, copie conform cu originalul;
o
copia certificatului de acordare a gradului II, semnată pentru conformitate cu originalul de
conducerea şcolii; în cazul schimbării specialităţii faţă de examenul de gradul II, se va depune
copia diplomei de licenţă şi a suplimentului de diplomă pentru noua specializare;
o
dovada privind calificativele anuale obţinute în ultimii doi ani şcolari (conform modelului);
o
dovada privind calificativele obţinute la inspecţii în ultimii doi ani şcolari; pentru anii în care nu
s-au efectuat inspecţii, se va specifica acest lucru (conform modelului);
o
recomandarea scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului profesoral al şcolii în
care a fost încadrat în ultimii doi ani şcolari premergători înscrierii. La acordarea recomandării
se vor avea în vedere: preocupările şi realizările în domeniul cercetării şi inovării procesului de
învăţământ, iniţiative şi responsabilităţi în dezvoltarea culturii calităţii în organizaţia şcolară,
conduita etică şi deontologică ireproşabilă.
o
copia raportului scris al inspecţiei curente nr. 1, certificată pentru conformitate cu originalul de
directorul unităţii de învățământ, pe fiecare pagină;
o
fișe de evaluare inspecția curentă nr.1 – copii conforme cu originalul;
o
BINECUVÂNTARE, pentru cadrele didactice înscrise la disciplina Teologie;
o
pentru cadrele didactice care sunt încadrate în unități de învățământ particular se atașează copia
autorizaţiei de funcţionare provizorie/acreditării unităţii.
Probele pentru obținerea gradului I:
1. inspecţia curentă nr.1 susţinută în anul şcolar anterior depunerii dosarului de înscriere sau în
perioada 18-29 oct. 2021;
2. colocviul de admitere pe baza tematicii şi bibliografiei propuse de centrele de perfecţionare, în
perioada 15 ianuarie- 15 februarie 2022;
3. inspecţia curentă nr.2 care se va susţine în perioada 1 octombrie 2022 – 31 mai 2023;
4. elaborarea lucrării metodico-ştiinţifice și depunerea la centrul de perf. până la 31 august 2023;
5. inspecţia specială și susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice în perioada 1 noiembrie 2023 – 31 mai
2024.
Notele minime de promovare sunt: pentru inspecţia specială 8,00; pentru elaborarea lucrării 9,00 şi
pentru susținerea lucrării 9,00.

Anexa 1
Gradul I

Viza inspectorului responsabil cu dezvoltarea resurselor umane,
Viza directorului unităţii şcolare în care
funcţionează cadrul didactic în anul înscrierii,
Am verificat dosarul şi confirm că este complet şi corect întocmit,

Domnule Inspector Școlar General,
Subsemnatul(a) ____________________________________________ având
(numele, iniţiala tatălui, prenumele, numele după căsătorie dacă este cazul - cu majuscule)

funcţia de ___________________________________________________________,
(eduactoare/înv./institutor/prof. învăţământ primar,preşcolar/maistru instr./profesor)

specialitatea_________________________________________________ la unitatea
şcolară__________________________________________ vă rog să-mi aprobaţi
înscrierea la examenul de acordare a gradului didactic I, seria 2022 - 2024, pentru
specializarea________________________________________________ .
(se trece denumirea exactă a specializării la care se va susţine examenul)

Specializarea de pe diplomă este______________________________
Centrul de perfecţionare pentru care optez să susţin examenul este:
________________________________________________________
(se trece numele universităţii/colegiului/ la care se va susţine examenul)

Menţionez că am obţinut gradul II în anul ______ cu media _______ .
La 31.08.2024 voi avea vechimea efectivă la catedră de _____ani ___luni ___zile de la
obţinerea gradului II.
Am susţinut inspecţia curentă nr.1 în data de _____________, având calificativul___ .
Datele de contact: telefon ___________________, e-mail ______________________
Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale de către Inspectoratul Școlar
Județean Neamț, în scopul îndeplinirii activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost informat
că datele furnizate vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Directivei 95/46/CE privind protecția
persoanelor fizice în ceea privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date,
transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor şi libera
circulație a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Directivei
2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Data _________________

Semnătura,

Domnului Inspector Școlar General al Inspectoratului Şcolar Județean Neamţ

Anexa 2

FIŞA DE ÎNSCRIERE
la examenul de obținere a gradului didactic I
______________________________
(Unitatea de învăţământ)
Judeţul _____________

Inspectoratul Şcolar Județean Neamț
La 31 august 2024 candidatul are o vechime efectivă
în activitatea de predare de ______ani______ luni
______zile de la obținerea gradului didactic II.
Inspector şcolar pentru dezvoltare resurse umane
Nume şi prenume__________________________
Semnătura _______________________________
Data ____________________________________
(Se completează de inspector.)

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
La probele pentru obținerea gradului didactic I în (anul) sesiunea ___________________
În funcţia didactică de _____________________________________________________*)
Specialitatea la care susține gradul I : _________________________________________
Numele şi prenumele: ________________________________________________________________

(numele de pe diploma de studii, iniţiala tatălui, prenumele, numele după căsătorie – cu majuscule / ex. POPESCU V. MARIA căs. IVAN)

Instituţia de învăţământ absolvită _________________________________________________
cu durata de _____________ani.
Specializările obținute prin studii ___________________________________________________
Anul obținerii gradului didactic II _________ în sesiunea ___________ cu media _________
Seriile în care s-a mai prezentat la probele pentru obținerea gradului didactic I:
____________________________________________________________________________
Optez pentru centrul de perfecţionare de la Universitatea ____________________________________
din _______________________________.
Mă oblig ca până la 7.06.2024 să completez dosarul cu raportul scris de inspecţie curentă 2,
raportul scris de inspecţie specială şi adeverinţa din care rezultă vechimea la catedră de la obţinerea
gradului didactic II şi până la 31 august 2024.
Îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta fişă.

Data_________________

Semnătura candidatului ____________________

*) educatoare, învăţător, institutor, profesor pentru învățământul preșcolar, profesor pentru
învățământul primar, profesor, maistru instructor

Se certifică datele din prezenta fişă de înscriere, se adevereşte că, potrivit înscrisurilor din
REVISAL, dl./d-na ____________________________________________________
a funcţionat în învățământ de la data obţinerii gradului didactic II până în prezent şi va funcţiona în
continuare până la finalizarea examenului, după cum urmează:

Nr.
crt.

Unitatea
învăţământ

de Funcţia
didactică

Perioada
de la...
la...

Vechimea efectivă la Obs.
catedră **)
ani
luni
zile

TOTAL
În anul şcolar _________________***) este încadrat la unitatea noastră în funcţia didactică
de___________________________****)

cu

activitatea

de

bază

întreagă)________________________________________________________*****),

(normă
având

_________ ore/săptămână.

Director,

Data____________

OBS.: Directorul unităţii de învățământ răspunde de corectitudinea datelor înscrise în prezenta fişă şi
are obligaţia de a urmări îndeplinirea condiţiilor de vechime efectivă la catedră pe care o va acumula
candidatul de la data înscrierii până la data finalizării examenului.

**) se trece vechimea efectivă de predare la catedră, realizată între data obținerii gradului II și data de
31 august a anului în care se susține examenul de gradul I
***) anul școlar curent
****) educatoare, învăţător, institutor, profesor pentru învățământul preșcolar, profesor pentru
învățământul primar, profesor, maistru instructor
*****) în învăţământ sau cadru didactic asociat cu ______ ore/săptămână.

