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GRADE DIDACTICE ŞI DEFINITIVAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT – 2019 

           În conformitate cu prevederile Metodologiei formării continue a personalului din 

învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/ 2011, cu completările şi modificările 

ulterioare şi a Metodologiei pentru organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în 

învăţământ, aprobată prin OMEN nr. 5211/2018  pentru cadrele didactice care vor finaliza examenele 

de obţinere a  gradelor didactice la 31.08.2019, se vor transmite la departamentul „Dezvoltarea 

resursei umane” al Inspectoratului Şcolar Judeţean GORJ următoarele documente : 

 

I. Definitivat, sesiunea 2019 

a) Adeverinţă din care să rezulte calificativul (parţial) acordat pentru anul şcolar 2018 – 2019; 

b) Adeverinta cu notele obținute la cela doua inspecții speciale si la evaluarea portofoliului; 

c) Adeverinţă din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic (conform modelului de 

pe site-ul ISJ  Gorj); 

d) Copii ale proceselor verbale restante. 

Perioada de transmitere :  3 – 7 iunie 2019 

 

II. Gradul didactic II, sesiunea 2019 

a) Adeverinţă din care să rezulte calificativele acordate pe ultimii doi ani şcolari, respectiv  

b) 2017 – 2018 şi 2018 - 2019 (parţial); 

c) Adeverinţă din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic (conform modelului de 

pe site-ul ISJ Gorj); 

d) Copii ale rapoartelor restante.(IC2+IS) 

Perioada de transmitere : 3 – 7 iunie 2019 

 III. Gradul didactic I, seria 2016 - 2019 

a) Adeverinţă din care să rezulte calificativele acordate pe ultimii trei ani şcolari, respectiv  

b) 2016 – 2017, 2017 – 2018  şi 2018 - 2019 (parţial); 

c) Adeverinţă din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic (conform modelului de 

pe site-ul ISJ Gorj); 

d) Copii ale rapoartelor restante.(IC2+IS+PV lucrare) 

Perioada de transmitere : 3 – 7 iunie 2019 

 

Notă: Rapoartele de la inspecțiile curente 1 pentru acordarea gradelor didactice, nu se aduc la 

I.S.J. Se depun la dosar în octombrie 2019 la înscriere. 

Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei  umane, 

                                                                          Prof. Adrian C-tin POPESCU 


