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Perioada de înscriere  la obținerea gradului didactic II – sesiunea 2024 este  

3 octombrie și 29 noiembrie 2022. 
 

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente: 

 

a. Cererea tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului şcolar, în care candidaţii vor 
nominaliza instituţia de învăţământ centru de perfecţionare la care doresc să susţină examenul 
(poate fi descărcată de pe site-ul www.isjbihor.ro); 

b. Fişa de înscriere, în 2 exemplare, completată, confirmată de conducerea unităţii de învăţământ, 
conform anexei 1 la OMEN nr. 5397/05.11.2013 (poate fi descărcată de pe site-ul 
www.isjbihor.ro); 

c. Copii ale următoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de 
învăţământ unde candidatul are norma de bază: carte de identitate, certificat de naştere, certificat de 
căsătorie, document privind schimbarea numelui - după caz;  

d. Copii certificate «conform cu originalul» ale diplomelor de studii, însoţite de foaia 

matricolă/suplimentul la diplomă; (conform art. 11 alin.(1) lit.(c) din OMECTS nr. 5561/07.10.2011 - 
publicat in Monitorul Oficial,  partea I,  nr. 767 bis/31.10.2011 – cu modificările  şi completările 
ulterioare); 

e. Copia de pe certificatul/adeverinţa de acordare a definitivării în învăţământ, semnată pentru 
conformitate cu originalul de către conducerea şcolii; în cazul schimbării specialităţii faţă de 
examenul de definitivare în învăţământ se va depune în copie, certificată pentru conformitate 
cu originalul de către conducerea şcolii, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru noua 
specializare;  

f.  Dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale în ultimii 2 ani şcolari, cel puţin 
“bine”, (modelul de adeverinţă cuprinzând calificativele acordate la evaluările anuale în ultimii 
2 ani şcolari, cu activitate didactică efectivă poate fi descărcat de pe site-ul www.isjbihor.ro); 

g. Dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii 2 ani şcolari, cel puţin 
“bine” (modelul de adeverinţă cuprinzând calificativele acordate la inspecţiile şcolare în   ultimii 
2 ani şcolari poate fi descărcat de pe site-ul www.isjbihor.ro); 

h. Recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unităţii 
de învăţământ unde este încadrat;  

i. Copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere și a fișelor de evaluare 
a activității didactice (inspecţia curentă I), certificată pentru conformitate cu originalul de către 
conducerea şcolii;  

j. Copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele didactice care 
funcţionează în unităţile de învăţământ particular, certificată pentru conformitate cu originalul 
de către conducerea şcolii. 
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Pe dosarul de înscriere (dosar plic), se vor face următoarele menţiuni : 

1. Numele, iniţiala tatălui, prenumele  candidatului _________________________ 

2. Funcţia didactică (educatoare, învăţător, institutor,  profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru 

învăţământul primar, maistru-instructor,  profesor)      

______________________________________________________ 

3. Specializarea ( la care se susţine gradul II/gradul I) ___________________________ 

4. Şcoala şi localitatea de unde provine candidatul ________________________________________ 

5. Gradul didactic pentru care se face înscrierea  _________________________________________ 

6. Centrul de perfecţionare (localitatea, denumirea exactă a Universităţii/DPPD-ului), unde se va susţine 

examenul _______________________ 

7. Limba de susținere ____________________________ 

 

 

 


