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   CĂTRE 

Inspectorii şcolari pentru implementarea descentralizării instituţionale, 

sectoarele 1-6 

 

În atenţia doamnei/domnului director şi a responsabilului cu formarea continuă 

din unităţile de învăţământ de stat şi particulare, sectoarele 1-6 

 

Precizări privind evoluţia în carieră prin participarea la examenele de 

acordare a gradului didactic II şi I, în anul şcolar 2014-2015 

 

 Prin prezenta vă comunicăm că în perioada 01-31 octombrie 2014,   

se va realiza depunerea dosarelor cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile 

legale şi doresc să se  înscrie la examenele de acordare a gradului didactic II şi I,  

precum şi depunerea cererilor pentru solicitarea efectuării primei inspecţii 

curente de către cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile legale şi doresc să 

depună dosar de înscriere în anul şcolar următor.  

 

I. Cadrul legislativ: 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1 /2011;  

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar, aprobată prin Ordinul MEN nr. 5561/2011 cu modificările 

şi completările ulterioare (OMEN nr. 5397/2013 şi OMEN nr. 

3240/2014); 

 

II. Depunerea dosarelor în vederea înscrierii personalului didactic la 

examenele de acordare a gradului didactic I şi II: 

 se face pentru gradul II, seria 2014-2016 şi gradul I, seria 2014-2017; 

 se face în unitatea de învăţământ unde  funcţionează candidatul; 

 se face după ce conducerea acesteia verifică existenţa şi legalitatea 

documentelor din dosar, îndeplinirea condiţiilor de înscriere şi îşi asumă 

răspunderea exactităţii datelor înscrise în fişa tip de înscriere; 

 dosarele cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile legale de înscriere 

vor fi înaintate până la 31.10.2014, de către conducerea unităţii de 

învăţământ, la inspectoratelor şcolare, sectoarele 1-6, conform arondării 

disciplinelor, unde vor fi înregistrate. 
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III. Solicitarea efectuării primei inspecţii curente în vederea depunerii 

dosarului de înscriere în anul şcolar următor: 

 

 se face în vederea înscrierii la gradul II, seria 2015-2017 şi gradul I, 

seria 2015-2018; 

 se face în unitatea de învăţământ unde  funcţionează candidatul 

printr-o cerere scrisă ; 

 conducerea unităţii de învăţământ, după validare în consiliul de 

administraţie, va înainta cererile către inspectoratelor şcolare, sectoarele 

1-6, conform arondării disciplinelor, unde vor fi înregistrate. 

 Prima inspecţie curentă se va programa pe parcursul anului şcolar 

2014-2015, până cel târziu la data de 5 iunie 2015. 
 

IV. Înformaţiile privind examenul de definitivare în învăţământ, sesiunea 

2015, vor fi comunicate după aprobarea Metodologiei care reglementează 

organizarea şi desfăşurarea acestui examen. 
 

 Precizările privind condiţiile de înscriere, documentele necesare dosarului 

şi formularele tipizate sunt postate pe site-ul ISMB, www.ismb.edu.ro, secţiunea 

resurse umane/ dezvoltarea resursei umane. 

 

 

 

  Inspector Şcolar General      

 Constantin TRĂISTARU 

 

 

                 Inspector dezvoltarea resursei umane                                                           

                                         Valerica LUPU         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagina 2 din 2                                                       

http://www.ismb.edu.ro/

