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Calendar de înscriere la examenul pentru obţinerea
definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I
pentru anul şcolar 2011-2012
I. În perioada 26 septembrie – 01 octombrie 2011, în unităŃile şcolare se fac înscrieri
pentru definitivare în învăŃământ şi pentru gradele didactice II şi I, după cum urmează :
Cu dosar, pentru:
a. definitivare în învăŃământ, sesiunea 2012 ;
b. gradul didactic II, sesiunea 2011 - 2013;
c. gradul didactic I, seria 2011-2014;
REÎNSCRIERI
Cadrele didactice care nu s-au prezentat la examenul pentru obŃinerea definitivării în
învăŃământ în 2011 sau nu au promovat examenul, se reînscriu, cu dosar, pentru sesiunea
2012;
Cadrele didactice care nu au promovat examenul pentru obŃinerea gradului didactic II, se
reînscriu cu dosar pentru gradul didactic II, seria 2011-2013 (examenul poate fi repetat la un
interval de cel puŃin 2 ani şcolari, conform art.37 alin.10, din Statutul personalului didactic) ;
ObservaŃii:
 Înscrierile se fac la unitatea şcolară unde funcŃionează cadrul didactic în anul şcolar 20112012.
 CondiŃii de înscriere – conform Legii 128/1997, Legii 84/1995 şi Metodologiei
5720/20.10.2009.
 Actele necesare – conform Metodologiei 5720/20.10.2009
 Orice schimbare a numelui candidatului apărută după depunerea dosarului de înscriere, până
la promovarea examenului, se anunŃă la Inspectoratul Şcolar JudeŃean GalaŃi – inspector
perfecŃionare, prin copii legalizate după actele doveditoare, transmise odată cu proceseleverbale de la inspecŃii.
 În perioada 10-14 mai 2012 fiecare unitate şcolară va trimite la IŞJ, inspector
perfecŃionare, adeverinta privind vechimea efectivă la catedră şi calificativul anual obŃinut,
pentru fiecare cadru didactic înscris la grade (conform modelului).
II. În perioada 03 octombrie – 28 octombrie 2011 dosarele menŃionate se prezintă de către
conducerea unităŃilor şcolare, la Inspectoratul Şcolar JudeŃean GalaŃi – inspector perfecŃionare,
pentru verificare şi înregistrare.
a) Dosarele vor fi însoŃite de tabele nominale în 2 exemplare (vezi anexa 5), alcătuite
separat pentru definitivat 2012, gradul II - sesiunea 2011 -2013 şi gradul I, sesiunea 2011-2014
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III. Procesele verbale (scrise pe formular tipizat şi având semnăturile membrilor comisiei şi
ştampila şcolii în original) de la :
1. InspecŃiile speciale (apreciate cu notă, după 4 ore de asistenŃă):
- se transmit la IŞJ GalaŃi în termen de 5 zile, în 2 exemplare: unul pentru inspector
perfecŃionare şi al doilea pentru inspectorul de specialitate;
- data limită de efectuare a inspecŃiilor speciale pentru gradul II sesiunea 2010 -2012,
este 1 iunie 2012;
- data limită de efectuare a inspecŃiilor speciale pentru definitivat 2012, este 1 iunie 2012;
- data limită de transmitere a ultimelor procese verbale este 04 iunie 2012.
2. InspecŃiile curente/ preinspecŃii (apreciate cu calificativ, după 3-4 ore asistenŃă):
- se transmit la IŞJ GalaŃi în termen de 5 zile, în 2 exemplare: unul pentru inspector
perfecŃionare şi al doilea pentru inspectorul de specialitate;
- data limită de efectuare a inspecŃiilor curente este 24 mai 2012 ;
- data limită de transmitere a ultimelor procese verbale este de 31 mai 2012.
Cadrele didactice înscrise la definitivat şi grade didactice care în timpul anului şcolar
renunŃă la susŃinerea inspecŃiilor, vor anunŃa în scris conducerea şcolii ; directorul scolii este
obligat să trimită cererile de renunŃare ale acestora la IŞJ, cu adresă de înaintare şi/sau, să
informeze IŞJ, prin adresă scrisă, despre cadrele didactice care, din variate motive , nu au
susŃinut inspecŃiile curente sau speciale şi nu au depus cereri de renunŃare.
SituaŃia nominală a cadrelor didactice din şcoală, care urmează o formă de perfecŃionare
prin grade didactice, va fi permanent actualizată, (având în vedere înscrierile şi reînscrierile,
renunŃările la inspecŃii, eventualele sancŃiuni, mişcarea cadrelor didactice, concediile de creştere
a copilului, concediile fără plată sau plecarea cadrelor didactice din sistem ) .
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