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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI GALAŢI 

STRADA PORTULUI NR.57 BIS TEL: 0236/460170 –FAX: 0236/319396 

E-mail:  info@isj.gl.edu.ro Adresa site: www.isj.gl.edu.ro 
 

                                                           
Calendar de înscriere la examenul pentru obţinerea 

definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II si I 
pentru anul şcolar 2009-2010 

 
I. În perioada 28 septembrie – 02 octombrie 2009, in unitatile scolare se fac inscrieri pentru 

definitivare in invatamant si pentru gradele didactice II si I, dupa cum urmeaza : 
 
 Cu dosar, pentru: 
     a. definitivare in invatamant, sesiunea 2010 ; 
     b. gradul didactic II, sesiunea 2009 - 2011; 
     c. gradul didactic I, seria 2009-2012; 

  
REINSCRIERI  

 Cadrele didactice care nu s-au prezentat la examenul pentru obtinerea definitivarii in 
invatamant in 2009 se reinscriu, cu dosar, pentru sesiunea 2010;  
 Cadrele didactice care nu s-au prezentat la examenul pentru obtinerea gradului didactic II in 
sesiunea 2009 din motive bine intemeiate (certificat medical, deces in familie) se reinscriu, cu 
dosar, pentru sesiunea 2010, atasand  cererea de reinscriere aprobată de MECI .  
 Cadrele didactice care nu au promovat examenul pentru obtinerea gradului didactic II, se 
reinscriu cu dosar pentru gradul II, seria 2009-2011 (examenul poate fi repetat la un interval de 
cel putin 2 ani scolari, conform art.37 alin.10, din Statutul personalului didactic) ;  
 

Observatii: 

� Inscrierile se fac la unitatea scolara unde functioneaza cadrul didactic in anul scolar 2009-
2010. 
� Conditii de inscriere – conform Legii 128/1997, Legii 84/1995 si Metodologiei 3770/1998 
(vezi Anexa nr.1). 
� Actele necesare – conform  Metodologiei 3770/1998 (vezi Anexa nr.2).    
� Orice schimbare a numelui candidatului aparuta dupa inscriere, pana la promovarea 
examenului , se anunta la Inspectoratul Scolar Judetean Galati – inspector perfectionare, prin 
copii legalizate dupa actele doveditoare, transmise odata cu procesele-verbale de la inspectii. 
� In perioada 11-15 mai 2010 fiecare unitate scolara va trimite la ISJ, inspector 
perfectionare, adeverinta privind vechimea efectiva la catedra si calificativul anual obtinut, 
pentru fiecare cadru didactic inscris la grade (conform modelului de anul trecut). 

 
II. In perioada 5 octombrie – 29 octombrie 2009 dosarele mentionate se prezinta de catre 

conducerea unitatilor scolare, la Inspectoratul Scolar Judetean Galati – inspector perfectionare, 
pentru verificare si inregistrare. 

a) Dosarele sunt insotite de tabele nominale in 2 exemplare (vezi anexa 5), alcatuite separat 
pentru definitivat 2010, gradul II - sesiunea 2009 -2011 si gradul I, sesiunea 2009-2012. 

III. Procesele verbale (scrise pe formular tipizat si avand semnaturile membrilor comisiei si 
stampila scolii in original) de la : 

1. Inspectiile speciale ( apreciate cu nota, dupa 4 ore de asistenta): 
- se transmit la ISJ Galati in termen de 5 zile, in 2 exemplare: unul pentru inspector 

perfectionare si al doilea pentru inspectorul de specialitate;  
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            - data limita de efectuare a inspectiilor speciale pentru gradul II 2008 -2010, este 1 iunie 2010; 
            - data limita de efectuare a inspectiilor speciale  pentru definitivat 2010, este 1 iunie 2010; 

- data limita de transmitere a ultimelor procese verbale este  5 iunie 2010. 
2.  Inspectiile curente/ preinspectii  (apreciate cu calificativ, dupa  3-4 ore asistenta): 
 - se transmit la ISJ Galati in termen de 5 zile, in 2 exemplare: unul pentru inspector 

perfectionare si al doilea pentru inspectorul de specialitate;  
 - data limita de efectuare a inspectiilor curente este 25 mai 2010 ;    
 - data limita de transmitere a ultimelor procese verbale este de 31 mai 2010. 
 

Cadrele didactice inscrise la definitivat si grade didactice  care in timpul anului scolar 

renunta la sustinerea inspectiilor, vor anunta in scris conducerea scolii ; directorul scolii este 

obligat sa trimita cererile  de renuntare ale acestora la ISJ, cu adresa de inaintare si/sau,  sa 

informeze ISJ, prin adresa scrisa,  despre cadrele didactice care, din variate motive , nu au sustinut 

inspectiile curente sau speciale si nu au depus cereri de renuntare. Situatia nominala a cadrelor 

didactice din scoala, care urmeaza o forma de perfectionare prin grade didactice , va fi permanent 

actualizata, (avand in vedere inscrierile si reinscrierile, renuntarile la inspectii, eventualele 

sanctiuni,  miscarea cadrelor didactice, concediile de crestere a copilului,  concediile fara plata sau 

plecarea cadrelor didactice din sistem  ) . 
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Desfasurarea activitatilor de perfectionare prin definitivare in invatamant si 
acordarea gradelor didactice in anul scolar 2009 - 2010 

  
Definitivare in invatamant, sesiunea 2010 

� participa cadrele didactice inscrise , cu dosar, in  octombrie 2009 
� inspectia speciala va fi sustinuta pana la 01.06.2010 ; in august 2010 au loc  examenele de 

definitivat 
 Gradul didactic II, sesiunea 2010 

� participa cadrele didactice inscrise cu dosar in octombrie 2008 si care au obtinut la cele doua 
inspectii curente efectuate, calificativul de cel putin ,,BINE’’ 

� inspectia speciala (4 ore) va fi sustinuta pana la  01.06.2010; in august 2010  au loc  examenele 
de grad II 
Gradul didactic II, sesiunea 2011  

� participa cadrele didactice inscrise cu dosar in octombrie 2009 si care au obtinut la cele doua 
inspectii curente efectuate, calificativul de cel putin ,,BINE’’ 

� inspectia speciala  (4 ore) se va efectua in anul scolar 2010 - 2011; in august 2011 au loc 
examenele de grad II 
Gradul didactic I, seria 2007- 2010 

� participa cadrele didactice care s-au inscris cu dosar  in octombrie 2007 , au promovat colocviul 
sustinut in  februarie 2008,  au obtinut la inspectiile curente calificativul ,,FOARTE BINE’’ si 
care au depus lucrarile la centrul de perfectionare pana la 31.08.2009. 

� inspectia speciala (4 ore) si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice se va efectua in anul scolar 
2009-2010. 
Gradul didactic I, seria 2008- 2011 

� participa cadrele didactice care s-au inscris cu dosar  in octombrie 2008 si  au promovat 
colocviul sustinut in  februarie  2009 ; aceste cadre didactice vor depune lucrarile metodico-
stiintifice la centrul de perfectionare pentru care au optat , pana la 31.08.2010 

� inspectia speciala  si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice se va efectua in anul scolar 2010-
2011 
Gradul didactic I, seria 2009- 2012 

� participa cadrele didactice care  s-au inscris cu dosar  in octombrie 2009  
� in intervalul 01-20.12.2009 candidatii vor depune la centrele de perfectionare pentru care au 

optat , cereri cu tema lucrarii metodico-stiintifice alese, la care vor anexa bibliografia minimala ; 
� perioada in care se va sustine colocviul va fi anuntata ulterior, cu un grafic propriu fiecarui 

centru  
� depunerea lucrarilor metodico-stiintifice se va face pana la  31.08.2011 
� inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice se va efectua  in anul scolar 2011-

2012.  
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                                                   ANEXA 1 
 

CONDITII DE OBTINERE A DEFINITIVARII IN INVATAMANT SI A 
GRADELOR DIDACTICE 

 Pentru definitivare in invatamant, conform art.34 din Legea nr.128/1997 
 

 definitivarea in invatamant se poate obtine de catre personalul didactic de predare care are un stagiu 
de cel putin  2 ani la catedra cu norma intreaga, sau de 3 ani pentru cadrele didactice cu ½ norma 
anual; la data inscrierii cu dosar (octombrie, anul scolar in curs), cadrul didactic trebuie sa aiba o 
vechime efectiva de cel putin 1 an si cel mult 6 ani 
 personalul didactic se poate prezenta  la acest examen in trei sesiuni, in cel mult cinci ani. 

o Conform metodologiei aprobate prin O.M.cu Nr. 3770/1998 
 calificativ ,,suficient” la aprecierile anuale si la toate inspectiile curente anterioare  
 fara sanctiuni in anul scolar anterior si pana la obtinerea definitivarii in invatamant. 
 notele minime de promovare: inspectia speciala : 7.00 ; fiecare proba de examen : 6.00 ; media 
minima de promovare a examenelor de definitivare in invatamant : 6.00 

 
Pentru gradul didactic II , conform art.35 din Legea 128/1997 
 

 gradul didactic II se poate obtine de personalul didactic de predare care are o vechime efectiva la 
catedra de cel putin 4 ani  de la definitivarea in invatamant (pana la sustinerea examenelor de grad II) 
si care demonstreza competenta in activitatea instructiv-educativa, consemnata in fisa de evaluare 
anuala 
 cadrele didactice cu drept de rezervare a catedrei trebuie sa aiba cel putin  4 ore saptamanal tot anul 
scolar in care se va sustine inspectia speciala  

 Conform metodologiei aprobate prin O.M.cu Nr. 3770/1998 
 calificativul cel putin “bine” obtinut la aprecierile anuale si la  inspectiile curente in ultimii 3 ani 
scolari inainte de momentul inscrierii si pana la obtinerea gradului didactic II  
  fara sanctiuni in ultimii 3 ani pana la inscriere si nici in perioada de la inscriere pana la obtinerea 
gradului II ( ani scolari) 
 2 inspectii curente efectuate pe parcursul celor 4 ani vechime la catedra de la obtinerea 
definitivatului si pana la sustinerea examenului pentru gradul II, necesare completarii dosarului . 
 notele minime de promovare: inspectia speciala : 8.00 ; fiecare proba de examen : 7.00 ; media 
minima de promovare a  examenelor de grad didactic II : 7.00 
 
Pentru gradul didactic I , conform art. 36 din Legea 128/1997     
   

 gradul didactic I se poate obtine de personalul didactic de predare care are o vechime efectiva la 
catedra de cel putin 4 ani  de la acordarea gradului didactic II , cu rezultate deosebite in activitatea 
instructiv – educativa si de inovare pedagogica, evidentiate  in fisa de evaluare anuala 

Conform metodologiei aprobate prin O.M.cu Nr. 3770/1998 
 aceleasi conditii ca si pentru gradul II doar calificativele trebuie sa fie “foarte bine” in toate situatiile 
mentionate pentru gradul II 
 inspectie curenta efectuata la cererea cadrului didactic, in anul scolar anterior sau in semestrul I al 
anului scolar in care se inscrie, necesara completarii dosarului .  
 notele minime de promovare: inspectia speciala : 8.00 ; recenzarea lucrarii : 8.00 ; sustinerea lucrarii 
metodico - stiintifice: 7.00  
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Observatii  
Personalul didactic care a obtinut definitivarea în învatamânt sau gradul didactic II cu media 10 se 

poate prezenta, dupa caz, la examenele pentru gradul II, respectiv gradul I, cu un an mai devreme fata de 
perioada prevazuta de lege. 

Cadrele didactice inscrise pentru acordarea gradului didactic II sau I, care pana la obtinerea 
acestor grade nu obtin calificativele cel putin ,,bine’’ si respectiv ,,foarte bine’’la inspectiile curente 
si la aprecierile anuale,precum si cele care au fost sanctionate, nu pot fi propuse pentru acordarea 
gradelor didactice respective.  Numai dupa ridicarea sanctiunii, cu recomandarea consiliului profesoral 
al scolii si acordul inspectoratului scolar judetean, cadrele didactice aflate in situatia de mai sus, pot sa-si 
finalizeze obtinerea gradelor didactice in anul scolar urmator. 

Unitatile scolare au obligatia sa anunte prin adresa oficiala ISJ– inspector perfectionare, care 
sunt cadrele didactice inscrise pentru examenele de definitivat, gradul II si/sau I, care au obtinut 
calificative mai mici decat cele precizate mai sus sau care au fost sanctionate in intervalul de timp 
scurs de la inscriere pana la sustinerea examenului  (anuntarea se face in termen de 5 zile de la data 
expirarii termenului de contestatie), precum si eventuala ridicare a sanctiunii.                                                                                 
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PROBELE  DE EXAMEN PENTRU  : 
 

 Definitivarea in invatamant : 
1. Inspectia speciala 
2. Probe scrise si orale la urmatoarele discipline : 
pentru educatoare : -     limba si literatura romana , scris 

- pedagogie prescolara si probleme de psihologia copilului, scris  
- metodica activitatii instructiv-educative din invatamantul prescolar, oral 

pentru invatatori :   -     limba si literatura romana si metodica predarii acestora , scris 
- pedagogie scolara si probleme de psihologia copilului, scris  
- matematica si metodica predarii acesteia , oral 

pentru profesori :    -    obiectul de specialitate si metodica predarii acestuia , scris 
- obiectul de specialitate si metodica predarii acestuia , oral 
- pedagogie si elemente de psihologie, scris 

pentru maistri-instructori :  -  obiectul de specialitate si metodica predarii acestuia , scris 
            -  obiectul de specialitate si metodica predarii acestuia , oral 
            -  pedagogie si elemente de psihologie, scris 

Gradul didactic al II-lea 
1. O inspectie scolara speciala  apreciata cu cel putin nota 8, precedata de doua inspectii scolare curente, 
ambele apreciate cu calificativul  de cel putin ,, bine’’ 
2. Probe scrise si orale la urmatoarele discipline : 
pentru educatoare : -     limba si literatura romana pentru copii, scris 

- metodica activitatii instructiv-educative in gradinite , scris 
- pedagogie prescolara si probleme de psihologia copilului, oral  

pentru invatatori :   -     limba romana si literatura pentru copii si metodica predarii acestora , scris 
- matematica si metodica predarii acesteia , scris 
- pedagogie scolara si probleme de psihologia copilului, oral  

pentru profesori :    -     obiectul de specialitate si metodica predarii acestuia , scris 
- pedagogie si elemente de psihologie, oral 

pentru maistri-instructori :  -  obiectul de specialitate si metodica predarii acestuia , scris 
            -   pedagogie si elemente de psihologie, oral 

   Gradul didactic I 
pentru  toate cadrele didactice :  
1. Colocviu de admitere , pe baza unei tematici si a unei bibliografii  propuse de catre  unitatile de 
invatamant – centre de perfectionare , aprobate de minister 
2. Elaborarea unei lucrari  metodico-stiintifice sub indrumarea unui conducator stiintific stabilit de 
institutia  cu competente in domeniu 
3. O inspectie scolara speciala  apreciata cu cel putin nota 8, precedata de doua inspectii scolare curente, 
ambele apreciate cu calificativul ,,foarte bine’’ 
4. Sustinerea lucrarii metodico-stiintifice in fata unei comisii instituite in acest scop 
  

Echivalarea doctoratului cu gradul didactic I  
,,Personalul didactic care indeplineste conditiile prevazute la art. 68. din Legea invatamantului si 

care a obtinut titlul stiintific de doctor in domeniul specialitatii pe care o preda, i se acorda gradul 
didactic I, pe baza unei inspectii scolare speciale’’ –Statutul personalului didactic, art.36, alin. 3. 
Demersul pentru echivalarea doctoratului cu gradul didactic I , se realizeaza prin ISJ si universitatea –
centru de perfectionare - unde s-a obtinut doctoratul. 
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ANEXA 2 
L I S T A 

documentelor necesare pentru inscriere la : 
 

1. Examenul de definitivare in invatamant                                                                                                
      1. Declaratie   (Anexa 3)                                                                                                            

2. Cerere de inscriere, adresata inspectorului scolar general (Anexa 4) 
3. Fisa de inscriere tip, completata, confirmata de conducerea scolii – 2 exemplare (vezi model) 
4. Copie xerox legalizata de pe certificatul de nastere  si copie xerox legalizata de pe certificatul de 
casatorie, dupa caz.  
5. Copii xerox, legalizate,  de pe diploma de studii, foaie matricola si certificatul de absolvire a 
modulului  de psihopedagogie ; (pentru invatatorii absolventi  de liceu pedagogic -  copii xerox, 
legalizate, de pe diploma si atestatul profesional).  
Nu  se accepta adeverinte in locul documentelor enumerate la punctul 5 .  
6. Copie xerox legalizata dupa certificatul de absolvire a unui D.P.P.D acreditat si foaia matricola 
anexa (incepand cu absolventii din 2004). 
7. #  Pentru absolventii de scoli postliceale particulare, specializarile : invatatori, educatoare si 
maistri – instructori, se ataseaza la dosar copie xerox legalizata de pe autorizatia de incredere a 
unitatii scolare unde s-au finalizat studiile. 
      #   Pentru cadrele didactice care functioneaza in institutii de invatamant particulare, se ataseaza 
la dosar copie xerox legalizata de pe autorizatia de incredere a unitatii scolare unde este angajat. 
8. Apreciere asupra activitatii (din partea conducerii scolii). 
9. Dovada privind calificativul din anul scolar anterior 

    10. Fisa de evaluare anuala semnata si stampilata.  
    11. Pentru disciplina religie – binecuvantarea pentru obtinerea definitivarii in invatamant. 
 
2. Examenul de obtinere a gradului didactic II 

1. Declaratie (Anexa 3) 
2. Cerere de inscriere, adresata inspectorului scolar general. (Anexa 4) 
3.  Fisa de inscriere tip, completata , confirmata de conducerea scolii – 2 exemplare (vezi model). 
4. Copie xerox legalizata de pe certificatul de nastere, si copie xerox legalizata de pe certificatul de 
casatorie, dupa caz   
5. Copii xerox legalizate de pe diploma de studii si foaia matricola (pentru maistrii instructori si de 
pe modulul de  pedagogie urmat). 
6. Copie xerox  legalizata de pe certificatul de obtinere a definitivarii in invatamant. 
7. Pentru cadrele didactice care functioneaza in institutii de invatamant particulare, se ataseaza la 
dosar copie xerox legalizata de pe autorizatia de incredere a unitatii scolare unde este angajat 
8. Recomandarea consiliului de administratie pentru inscrierea la examenul pentru obtinerea gradului 
didactic II. 
Observatii : Recomandarea va cuprinde : 
ANTET 
Nr.________data________________ 

RECOMANDARE 
 Data consiliului de administratie in care s-a discutat. 
 Data consiliului profesoral in care s-a aprobat inscrierea cadrului didactic la gradul II. 
 Aprecierea consiliului de administratie, cu accent pe activitatea metodico-stiintifica desfasurata, 
pe rezultatele elevilor indrumati si pe comportarea in scoala si societate. 
 Recomandarea consiliului de administratie pentru inscrierea la examenul pentru gradul didactic 
II  
                                                                                 Semnatura director 

Stampila 
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9. Dovada privind calificativele anuale si la inspectiile curente, obtinute in ultimii 3 ani scolari. 
  
Observatii :  Exemplu 
ANTET 
Nr.________data________________ 
 

     Calificativ anual Numele si prenumele Specialitatea 

An/ 
calif 

An/ 
calif 

An/ 
calif 

Ionescu Mihai matematica                 
 
Data______________                                                                       Semnatura director, 
                                                                                                           Stampila 
10.  Memoriu de activitate profesionala si social-obsteasca. 
11. Fisele de evaluare anuala pe ultimii trei ani scolari (semnate si stampilate) care sa demonstreze 
competenta in activitatea instructiv-educativa (art.35 aliniat 1 din Legea 128/1997). 
12. Pentru disciplina religie – binecuvantare pentru inscriere la gradul didactic II. 

 
3.   Examenul de obtinere a gradului didactic I   
   1. Declaratie (Anexa 3) 
   2. Cerere de inscriere adresata inspectorului scolar general (Anexa 4) 
   3. Fisa de inscriere tip, completata, confirmata de conducerea scolii – 2 exemplare (vezi model) 
   4. Copie xerox legalizata de pe certificatul de nastere,si copie xerox legalizata de pe certificatul de 
casatorie, dupa caz . 
   5. Copii legalizate de pe diploma de studii si foaia matricola (pentru maistrii instructori si de pe 
modulul de pedagogie).  
   6. Copii xerox legalizate de pe certificatul de obtinere a definitivatului si a gradului didactic II. 
   7.Pentru cadrele didactice care functioneaza in institutii de invatamant particulare, se ataseaza la dosar 
copie xerox legalizata de pe autorizatia de incredere a unitatii scolare unde este angajat 
   8. Recomandarea consiliului de administratie pentru inscrierea la examenul pentru obtinerea  
      gradului didactic I (vezi model punctul 6 de la examenul pentru gradul didactic II, dar  
      adaptatat pentru gradul didactic I) 
   9. Dovada privind calificativele anuale si la inspectiile curente obtinute in ultimii 3 ani (vezi  
      model punctul 7 de la examenul pentru gradul didactic II). 
 10. Memoriu de activitate profesionala si social-obsteasca. 
 11. Fisele de evaluare anuala pe ultimii trei ani scolari (semnate si stampilate) care sa demonstreze 
rezultatele deosebite in activitatea instructiv educativa si de inovare pedagogica ( cf. Art.36 aliniat 1 din 
Legea 128/1997). 
 12. Pentru disciplina religie – binecuvantare pentru inscriere la gradul didactic I. 
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ANEXA 3 
 

DECLARATIE 
 
Subsemnatul …………………………………………….................,profesor/invatator/educatoare/maistru 
la ……………………………………………………………………,inscris la definitivat /gradul didactic 
al II-lea/ gradul didactic I,   am intocmit dosarul de inscriere cu toate documentele necesare conform  
listei din paginile 6 si 7 din  ,,Calendarul de inscriere pentru definitivare in invatamant si grade didactice 
pentru anul scolar 2009-2010’’. 
 Acest dosar contine  urmatoarele documente, ordonate astfel : 
Declaratie                                                                                                              
Cerere de inscriere, adresata inspectorului scolar general. (Anexa 3) 
Fisa de inscriere tip, completata , confirmata de conducerea scolii (vezi model) in 2 exemplare 
Copie xerox  legalizata de pe certificatul de nastere  
Copie xerox legalizata de pe certificatul de casatorie  (daca este cazul) 
Copie xerox legalizata de pe diploma de studii , 
Copie xerox legalizata de pe foaia matricola  
Copie xerox legalizata de pe  certificatul de absolvire a modulului de psihopedagogie 
Copie xerox legalizata de pe  atestatul profesional (pentru invatatorii absolventi  de liceu pedagogic) 
Copie xerox legalizata de pe autorizatia de incredere a unitatii scolare unde s-au finalizat  studiile 
(pentru absolventii de scoli postliceale particulare) 
Copie xerox legalizata de pe autorizatia de incredere a unitatii scolare (pentru cadrele  didactice care 
functioneaza in institutii de invatamant particulare) 
Copie xerox  legalizata de pe certificatul de obtinere a definitivarii in invatamant. 
Copie xerox  legalizata de pe certificatul de obtinere a gradului didactic II 
Pentru disciplina religie – binecuvantare  
Apreciere asupra activitatii (din partea conducerii scolii) – pentru cei inscrisi la definitivat 
Recomandarea consiliului de administratie pentru inscrierea la examenul de obtinere a gradului didactic 
II /  I 
Dovada privind calificativul anual (pentru cei care se inscriu la definitivat) 
Dovada privind calificativele anuale si la inspectiile curente, obtinute in ultimii 3 ani scolari, pentru cei 
care se inscriu la grade didactice 
Memoriu de activitate profesionala si social-obsteasca (pentru cei inscrisi la gradele didactice I sau II) 
Fisele de evaluare anuala  
 
(Pe acest formular se va  taia cu o linie denumirea documentului care nu se gaseste in dosar,  deoarece 
nu este prevazut pentru situatia specifica a candidatului)  
 
Documentele, strict aranjate in ordinea de mai sus, (,,Declaratie’’fiind prima fila din dosar),  sunt  
prinse intr-un dosar cu sina.  
 
Pe dosar am mentionat: Numele si prenumele, unitatea scolara, gradul didactic solicitat,  sesiunea......., 
centrul de perfectionare (cu denumire completa) 
        
PREZENTUL DOSAR CONTINE …………..DOCUMENTE 
 
Am predat dosarul complet,                                                     Am primit dosarul complet, 
                                                                                                 Secretar,  

Am verificat dosarul si confirm ca este complet si corect intocmit, 
Director,                 

 Stampila scolii 
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   ANEXA 4        Viza directorului                    
unitatii scolare unde functioneaza 
cadrul didactic in anul inscrierii 

 

 

 

 

Domnule Inspector Scolar General, 

 

 

 

 Subsemnata(ul) __________________________________________ 

avand functia de                            , specialitatea                                         la 

unitatea scolara _______________________________________ , cu o 

vechime efectiva la catedra pana la 31.08.2010/2011/2012 de _______  

ani_______ luni______zile, va rog sa-mi aprobati inscrierea cu dosar pentru 

obtinerea definitivarii in invatamant /gradului didactic        ,  

sesiunea____________   pentru specializarea _________________. 

Specializarea de pe diploma este  __________________.  

Compozitia catedrei (numar de ore pe specialitati)   

________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Centrul de perfectionare solicitat pentru sustinerea examenului 

________________________________________________    

 

 

Data____________                                                        

Semnatura______________ 



 11 

 

 

                                                            ANEXA 5                                                 
 ANTET 
 Nr_______din_____                                   
                           TABEL NOMINAL 

cuprinzand cadrele didactice inscrise cu dosar 
pentru examenul de (def /grad II/grad I )  sesiunea_________ 

 

Nr
crt 

Numele si prenumele Unitatea 
scolara 

Specialitatea Observatii Semnatura 
candidatului 

 1.      

 2.      

 3.      

 4.      

 5.      

 

DIRECTOR,                      INTOCMIT, 
                               Secretar,                                                    

          
 
                                                               
    AM PREDAT,                                 AM PRELUAT,                                                                                                                                                                                
   

 

 

ATENTIE !!! 
Tabelul din anexa 5 se completeaza de catre secretarul scolii pentru fiecare grad didactic separat, 
in cate 2 exemplare. Se lasa necompletata doar rubrica Observatii 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDUCEREA SCOLII ESTE OBLIGATA SA 
PRELUCREZE IN CONSILIUL 

PROFESORAL SI SA AFISEZE, LA LOC 
VIZIBIL, PAGINILE 1-10 DIN ACEST 

MATERIAL INFORMATIV;  CADRELE 
DIDACTICE VOR SEMNA IN PROCESUL 
VERBAL AL SEDINTEI  CONSILIULUI 

PROFESORAL 
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CALENDARUL 

predării la I.S.J a dosarelor necesare pentru înscrierea la grade didactice, an şcolar 2009-
2010 

 

Luni, 5 octombrie Municipiul Galati – scolile: 2,3,5,7,8,9,10,11,12,13 
15,16, 

Marti, 6 octombrie Municipiul Galati – scolile: 19,20,22,25,26,17,18 
28,29,30,31,33 

Miercuri, 7octombrie Municipiul Galati – scolile: 34,38,40,41,42,43,44 si 
scoli speciale 

Joi, 8 octombrie Municipiul Galati - licee: CNVA,CNMK,C.N. “Al. 
I.Cuza » Col. Economic, LER, Lic. Dunarea, Lic. 
« D.Cuclin »,  LPS, CSS 

Luni, 12 octombrie Municipiul Galati - licee: C.N. “C. Negri”, 
Seminar, Gr.Sc.Marina, Col. Traian, Gr.Sc. 
”R.Negru”, Gr.Sc. Metalurgic 

Marti, 13 octombrie Municipiul Galati - licee: Col. T. «P.Dimo», Col. 
T. «T. Vuia», Gr.Sc CFR, Col. « E.Doamna », Col. 
Tehn. « D.Motoc », Gr.Sc. « Gh. Asachi », 
Gr.Sc. « A. Saligny, Gr.Sc. «Sf.Maria» 

Miercuri, 14 octombrie Municipiul Galati- gradinitele: nr. 1…35 
Joi, 15 octombrie Municipiul Galati- gradinitele: nr. 36…64 si inv. 

particular 
Luni, 19 octombrie Municipiul Tecuci – licee + scoli gimnaziale 
Marti, 20 octombrie Municipiul Tecuci - gradinite 

Miercuri, 21 octombrie Toate unitatile de invatamant de pe ruta Galati – 
Tecuci si localitati apropiate 

Joi, 22 octombrie Toate unitatile de invatamant de pe ruta  Tecuci – 
Priponesti si localitati apropiate 

Luni, 26 octombrie Toate unitatile de invatamant de pe ruta Galati – 
Targu-Bujor si localitati apropiate 

Marti, 27 octombrie Toate unitatile de invatamant de pe ruta Targu-
Bujor–Beresti si localitati apropiate 

Miercuri, 28 octombrie Toate unitatile de invatamant de pe ruta Galati–
Pechea–Cudalbi –Valea Marului si localitati 
apropiate 

Joi, 29 octombrie Cazuri speciale 

 
 

INSPECTOR PERFECTIONARE, 
Prof. Andra Ionescu 


