Anexa 1 la OMEN nr. 5397/15.11.2013
Unitatea de învățământ
....................................................
Județul
.....................................................
Nr.

/

InspectoratulŞcolar al Judeţului…………………………..
La 31 august*________ candidatul(a) are o
vechimeefectivăînactivitatea de predare de ___ani, ___luni,
___zile,
de la acordareadefinitivăriiînînvățământ
Inspectorul şcolar pentru dezvoltare resurse umane
Numele şi prenumele _________________________
Semnătura__________________________________
Data _______________
(se completează de inspector)

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
La probele pentru obţinereagradului didactic II în anul (sesiunea)________________________________
În funcţia didactică **______________________specialitatea___________________________________
Numele și prenumele___________________________________________________________________
(numele de pe diploma de studii, iniţiala tatălui, prenumele, numele după căsătorie - cu majuscule)***

Instituţia de învăţământ absolvită _________________________________________________________
cu durata de ____ ani.
Specializările obţinute prin studii _________________________________________________________
Anul obţinerii examenului de definitivat______ în sesiunea_________cu media ____________________
Seriile în care s-a mai prezentat la probele pentru obţinerea gradului didactic II:
____________________________________________________________________________________
Optez pentrucentrul de perfecţionare de la Universitatea
_____________________________________________ din______________________________

Mă oblig ca până pe data de 06.06.______(anul finalizarii examenului) să completez dosarul cu raportul
scris de inspecţie curentă 2 , raportul scris de inspecţie specială şi adeverinţa din care rezultă vechimea la
catedră de la acordarea definitivării în învăţământ şi până la 31 august__(anul finalizarii examenului).
Îmiasumrăspundereaexactităţiidatelorînscriseînprezentafişă.
Data___________

Semnătura candidatului______________

* Se indica anul finalizarii examenului de definitivare în învățământ
** Conform Legii educației naționale nr. 1/2011 art.247
*** Pentru persoanele care şi-au schimbat numele se trece numele de pe diploma de absolvire (ex.: POPESCU V. MARIA căs.DUMITRIU)

Se certifică datele din prezenta fişă de înscriere, se adevereşte că, potrivit înscrisurilor din cartea de
muncă/REVISAL, d-l/(d-na)_________________________________________________________
a funcţionat în învăţământ, de la data obţinerii examenului de definitivare în învățământ până în
prezent şi va funcţiona în continuare până la finalizarea examenului, după cum urmează:
Nr.
crt.

Unitatea de învăţământ

Funcţiadidactică Perioada:
de la…........
până la
31 august
..........…....

Vechimeaefectivă la
catedra*
ani
luni
zile

Obs.

TOTAL
Înanulşcolar**_____________ esteîncadrat la unitateanoastrăînfuncţia de***___________________
cuactivitatea de bază (normaîntreagă)**** _______________, având _____ ore/săptămână.

Director,
(semnătura şi ştampila în original)

Data_____________

*Se trece vechimea efectivă la catedră de la data acordării definitivării în învățământ
** Se indică anul curent
*** Conform Legii educației naționale nr. 1/2011 art.247
**** În învățământ sau cadru didactic asociat cu__ ore / saptămană
OBS:Directorulunităţiişcolareîşiasumărăspundereaexactităţiidatelorînscriseînprezentafişăşi are obligaţia de a urmăriîndeplinireacondiţiilor de
vechimeefectivă la catedrăpe care o vaacumulacandidatul de la data înscrieriipână la data finalizăriiexamenului.

2

Anexa 2 la OMEN nr. 5397/15.11.2013
UNIVERSITATEA ……………………………………..
Departamentul de Pregătire a PersonaluluiDidactic
Nr_______/____________
Categoria de personal didactic:
Sesiunea

Propuneri
privindcomponenţanominală a comisiilor
pentrususţinereaexamenelorînvedereaacordăriigradului II
Categoria de
personal
didactic/
specializarea
personalului
didactic

Nr.
crt.

1

Profesor
/specialitatea

Probascris/oral
disciplina de examen

Numeleşiprenum
elepreşedinteluişi
alemembrilorcom
isiei

Metodicapredăriispecialității /
scris

Preşedinte:
Membru:
Membru:

Pedagogie / oral

Membru:

Specializareaînscris
ăpediploma de
studii/ licenţă a
preşedinteluişi a
fiecărui membru
dincomisie

Gradul
didactic/
titlulştiin
ţific
-

- pedagogie

-

2
3

RECTOR,

DIRECTOR,

Secretarșef,,
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Anexa 3 la OMEN nr. 5397/15.11.2013

TABEL NOMINAL
cuprinzând personalul didactic care a promovat examenele pentru obţinerea gradului didactic II
............................................................. ..............
(unitatea de învăţământ /
centru de perfecţionare)

Anul şcolar ....................
Sesiunea ......................
Categoria de personal didactic........

Specializarea ..................
Vechimea la
catedră (ani, luni)

Numele, iniţiala

învătământ

învăţământ la

obţinută

Nr.c

prenumelui

care

rt.

tatălui şi

funcţioneazăşil

prenumele

ocalitatea,

Note obţinute la examen

obţinereadefinitiv
Media
generală de
promovare

ăriiînînvățămâmt
Data efectuării
Metodicapred
ării
Pedagogie–
specialităţiisc
oral
ris
b

+


Nota

Ziua

Anul

Luna

a

Cu media

Înanul

judeţul

Tabelul nominal estealcătuitînconformitate cu datele din rapoartele de inspecţiespecială, cu fişele de înscriereşi cu catalogulcandidaţilorcare au
promovatprobelepentruobţinereagradului didactic II şi se înainteazăMinisteruluiEducaţieiNaționaleîn 2 exemplare, însoţit de adresă de înaintare,
informaresintetică, centralizatorprivindrezultatele, atâtpesuport de hârtiecâtşiîn format electronic (EXCEL).

Rector,

Director,

Secretar,
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Observaţii/
menţiuni

Definitivareaîn
Unitatea de

Inspecţiaspecială

de la

Anexa 4 la OMEN nr. 5397/15.11.2013

UNIVERSITATEA______________________
Anul şcolar: ____________________________
Seria/ Sesiunea: _________________________

CENTRALIZATOR
cuprinzând situația rezultatelor candidaţilor la examenele de acordare a gradelor didactice II și I

Categoria de
Nr.
crt. personal didactic

Specializarea

Nr. cadre
didactice
înscrise

Nr. cadre
didactice
prezentate

Nr. cadre
didactice
neprezentate

Nr. total
cadre
didactice
admise

TOTAL

Rector,

Director,
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Anexa 5 la OMEN nr. 5397/15.11.2013
Unitatea de învățământ
.....................................................
Județul

La 31 august *___________ candidatul(a) are o vechime

……………………………….
Nr.

InspectoratulŞcolar al Judeţului …………………..

/

efectivăînactivitatea de predare de _____ani, _____luni,
____zile, de la obținereagraduluididactic II.
Inspectorul şcolar pentru dezvoltare resurse umane
Numele şi prenumele __________________________
Semnătura___________________________________
Data _______________
(se completează de inspector)
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

La probele pentru obţinereagradului didactic I în anul (sesiunea)_______________________________
În funcţia didactică **______________________specialitatea__________________________________
Numele și prenumele___________________________________________________________________
(numele de pe diploma de studii, iniţiala tatălui, prenumele, numele după căsătorie - cu majuscule)***

Instituţia de învăţământ absolvită _________________________________________________________
cu durata de ____ ani.
Specializările obţinute prin studii _________________________________________________________
Anul obţinerii gradului didactic II ________ în sesiunea__________cu media _____________________
Seriile în care s-a mai prezentat la probele pentru obţinerea gradului didactic I:
____________________________________________________________________________________
Optez pentrucentrul de perfecţionare de la Universitatea
_____________________________________________ din__________________________

Mă oblig ca până pe data de 06.06.______(anul finalizarii examenului) să completez dosarul cu raportul
scris de inspecţie curentă 2, raportul scris de inspecţie specială şi adeverinţa din care rezultă vechimea la
catedră de la acordarea gradului didactic II şi până la 31 august______ (anul finalizarii examenului).
Îmiasumrăspundereaexactităţiidatelorînscriseînprezentafişă.
Data___________

Semnătura candidatului______________

* Se indică anul finalizării examenului
** Conform Legii educației naționale nr. 1/2011 art.247
*** Pentru persoanele care şi-au schimbat numele se trece numele de pe diploma de absolvire (ex.: POPESCU V. MARIA căs.DUMITRIU)
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Se certifică datele din prezenta fişă de înscriere, se adevereşte că, potrivit înscrisurilor din cartea de
muncă/REVISAL, d-l(d-na)___________________________________________________________
a funcţionat în învăţământ, de ladata obţinerii gradului didactic II până în prezent şi va funcţiona în
continuare până la finalizarea examenului, după cum urmează:
Nr.
crt.

Unitatea de învăţământ

Funcţiadidactică Perioada:
de la….....
până la
31 august
…...........

Vechimeaefectivă la
catedra*
ani
luni
zile

Obs.

TOTAL
Înanulşcolar**_____________ esteîncadrat la unitateanoastrăînfuncţia de***____________________
cuactivitatea de bază (normaîntreagă)**** _______________, având _____ ore/săptămână.

Director,
(semnătura şi ştampila în original)

Data_____________

*Se trece vechimea efectivă la catedră de la data acordării gradului didactic II
** Se indică anul curent
*** Conform Legii educației naționale nr. 1/2011 art.247
**** În învățământ sau cadru didactic asociat cu__ ore / saptămană
OBS:Directorulunităţiişcolareîşiasumărăspundereaexactităţiidatelorînscriseînprezentafişăşi are obligaţia de a urmăriîndeplinireacondiţiilor de
vechimeefectivă la catedrăpe care o vaacumulacandidatul de la data înscrieriipână la data finalizăriiexamenului.
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Anexa 6 la OMEN nr. 5397/15.11.2013
Propuneri
privind componența nominală a comisiilor pentru efectuarea inspecțiilor speciale și
susținerea lucrărilor metodico-științifice în vederea acordării gradului didactic I
Nr.
crt.

Numele,
inițiala
tatălui și
prenumele
candidatului

Unitatea la care
funcționează.
localitate/județ

Specializarea/
specializările
înscrise pe diploma
de studii a
candidatului

0
1.
2.
3.

1

2

3

Director,
D.P.P..D./Centru de perfecționare

Numele şi
prenumele
președintelui și ale
membrilor
comisiei;
Unitatea şcolară
sau instituţia în care
funcţionează
4

Specialitatea
înscrisă pe diploma
de studii a
președintelui și a
fiecărui membru al
comisiei

Gradul
didactic sau
titlul ştiinţific
pt. preşedinte
şi fiecare
membru al
comisiei

5

6

Secretar,
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Anexa 7 la OMEN nr. 5397/15.11.2013
TABEL NOMINAL
cu personalul didactic care a promovat probele pentru obţinerea gradului didactic I
........................................

Anul şcolar ...............................

(unitatea de învăţământ/

Sesiunea (seria)........................

centru de perfecţionare)

Categoria de personal.............

Nr. ....... /...............

Specializarea............................

Vechimea

crt.

la catedră

metodico

metodico - ştiinţifice

II

de la

ştiinţifice

obţinut

obţinereagr

învăţământ la

adului

care

didactic II

Data

Nota

efectuării

funcţionează

Data

Nota acordată

acordată

Anul

Luna

Ziua

Anul

obţinută

a

Nota de
promovare

1

Media

şi localitatea

Înanul

prenumele

Gradul didactic (ani, luni)

Luna

tatălui şi

Susţinerealucrării

Inspecţiaspecială

Ziua

prenumelui

lucrării

Cu media

Numele, iniţiala

Unitatea de

Recenzia

)

2

)

3

)

Nota

a

medie

examenului

1+2+3
3

+


=

1)Preşedinte, 2) Conducătorştiinţific, 3) Inspector de specialitate/metodist
Tabelul nominal estealcătuitînconformitate cu datele din rapoartele de inspecţiespecială, cu fişele de înscriereşi cu catalogulcandidaţilorcare au
promovatprobelepentruobţinereagradului didactic I şi se înainteazăMinisteruluiEducaţieiNaționaleîn 2 exemplare, însoţit de adresă de înaintare,
informaresintetică, centralizatorprivindrezultatele, atâtpesuport de hârtiecâtşiîn format electronic (EXCEL).

Rector,

Director,

Secretar,
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Observaţii, menţiuni

Nr.

