
ÎN ATENȚIA CELOR CARE SUSȚIN GRADE DIDACTICE ÎN SESIUNEA 2017 

 

 

În vederea completării dosarelor de grade didactice II și I – sesiunea 2017, cadrele 

didactice sunt solicitate să aducă în perioada 15 mai – 6 iunie 2017, la inspectorii de 

specialitate, următoarele: 

 

 Pentru GRADUL II 2017: 

 

- Copie direct din Registrul de Procese Verbale al școlii a Inspecției curente 2, semnată și 

ștampilată pe fiecare pagină “conform cu originalul” – 1 exemplar; 

- Copie direct din Registrul de Procese Verbale al școlii a Inspecției speciale, semnată și 

ștampilată pe fiecare pagină “conform cu originalul” – 1 exemplar; 

- Copie “conform cu originalul” a celor 4 fișe de evaluare a activității didactice  în cadrul 

inspecţiei curente 2 (întocmite de către inspector/metodist  - câte una pentru fiecare activitate 

didactică) – câte un exemplar din fiecare; 

- Copie “conform cu originalul” a celor 4 fișe de evaluare a activității didactice  în cadrul 

inspecţiei speciale (întocmite de către inspector/metodist  - câte una pentru fiecare activitate 

didactică) – câte un exemplar din fiecare; 

- Copii “conform cu originalul” ale celor două delegații de efectuare a inspecțiilor (curență 2 

și specială); 

- Adeverință de vechime efectivă la catedră, conform modelului solicitat – 1 exemplar;  

- Adeverință de calificative, conform modelului solicitat – 1 exemplar. 

        (În total, pentru completarea dosarului de gradul II se vor preda 14 documente). 

 

 Pentru GRADUL I 2017: 

 

- Copie direct din Registrul de Procese Verbale al școlii a Inspecției curente 2, semnată și 

ștampilată pe fiecare pagină “conform cu originalul” – 1 exemplar; 

- Copie direct din Registrul de Procese Verbale al școlii a Inspecției speciale, semnată și 

ștampilată pe fiecare pagină “conform cu originalul” – 1 exemplar; 

- Copie “conform cu originalul” a celor 4 fișe de evaluare a activității didactice  în cadrul 

inspecţiei curente 2 (întocmite de către inspector/metodist  - câte una pentru fiecare activitate 

didactică) – câte un exemplar din fiecare; 

- Copii “conform cu originalul” ale delegațiilor de efectuare a inspecțiilor (curență 2 și 

specială); 

- Adeverință de vechime efectivă la catedră, conform modelului solicitat – 1 exemplar;  

- Adeverință de calificative, conform modelului solicitat – 1 exemplar. 

(În total, pentru completarea dosarului de gradul I se vor preda 10 documente). 

 

Modelele solicitate de adeverințe de vechime efectivă la catedră și de calificative, pentru 

fiecare grad didactic în parte, se găsesc la copiatorul ISJ și pe site-ul www.isj.ph.edu.ro 
 

 

INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU 

DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE, 

Prof. Magdalena-Maria GEORGESCU 

http://www.isj.ph.edu.ro/

