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NOTA NR. Jil din JQ. Ofi;~/~ 

...,, '"" " ..... ..... " 
CATRE TOATE UNITATILE DE INVATAMANT DIN , , 

CRAIOV A SI JUD ET , , 
in atentia directorilor, responsabililor cu perfectionarea ~i a cadrelor 

didactice care vor sustine examenul in vederea obtinerii gradului didactic II 
sesiunea august 2017 ~i finalizarea gradului didactic I 2017 

Va aducem la cuno~tinta ca 'ln perioada 06.06.-09.06.2017, 'in intervalul orar 9.00-14.00, 
responsabilul cu perfectionarea la nivelul unitatii de lnvatamant are obligatia de a aduce 
la I.S.J. Dolj, camera 205, ma pa candidatilor care vor finaliza gradele didactice II ~I I In 
sesiunea 2017, conform cerintelor din anexa. 

Inspector ~colar pentru dezvoltarea resursei urnane, 
Prof. Virginia-Aida IONESCU 
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ACTE NECESARE COMPLETĂRII 

DOSARELOR DE GRADUL II - SERIA   2015-2017 

 copie a raportului scris( inclusiv fisele de evaluare a lecţiior) de la a doua inspecţie curentă – IC2, 

semnat şi ştampilat pe fiecare pagină „conform cu originalul”(copie din Registrul de inspecţii); 

 copie a raportului scris( inclusiv fisele de evaluare a lecţiior) de la inspecția SPECIALĂ – (CU 

NOTĂ), semnat şi ştampilat pe fiecare pagină „conform cu originalul”(copie din Registrul de 

inspecţii); 

 adeverință cu vechimea efectiva de la obtinerea definitivatului pana la 31.08.2017; 

 adeverinta cu calificativele in ultimii 2 ani scolari  de activitate efectiva la catedra (2015-2016 și 

2016-2017-partial) 

 un document cu informaţii privind vechimea la catedră în ani, luni, zile, pentru candidaţii care au 

beneficiat de concediu fără plată sau pentru îngrijirea copilului, etc.  

ACTE NECESARE COMPLETĂRII 

DOSARELOR DE GRADUL I - SERIA   2015-2017 

 adeverință cu vechimea efectiva de la obtinerea gradului didactic II pana la 31.08.2017; 

 adeverinta cu calificativele in ultimii 3 ani scolari  de activitate efectiva la catedra ( 2014-2015; 

2015-2016 și 2016-2017-partial); 

 copie a raportului scris de la inspecția SPECIALĂ – (CU NOTĂ), semnat şi ştampilat pe fiecare 

pagină „conform cu originalul”(copie din Registrul de inspecţii) 

 

             FOARTE IMPORTANT! 

             TOATE DOCUMENTELE NECESARE COMPLETĂRII DOSARELOR GRADELOR                

DIDACTICE SE ADUC ÎN DUBLU EXEMPLAR. 
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