
Se certifică exactitatea datelor
                            Director,

L.S.

                          DOMNULE  / DOAMNĂ INSPECTOR ________________________ ,

Subsemnatul(a),  ___________________________________________,  cadru 

didactic  titular  /  suplinitor  /  detaşat  la1_______________________________, 

specialitatea______________________________,  având  gradul  didactic2______, 

obţinut  în  anul  _____   cu  nota_____,  rog  a  mi  se  efectua  Inspecţia  curentă 

Nr.1(preinspecţia)  în  vederea  înscrierii  mele  în  perioada  15septembrie-31.octombrie 

2010, pentru obţinerea gradului didactic_____, sesiunea/seria3_________.

Menţionez că,  până la 31.august 2012/2013(grad II/grad I),  vechimea totală în 

învăţământ  va  fi  de_______  ani,  iar  de  la  ultimul grad  didactic  obţinut,  vechimea 

efectivă la catedră4 va fi de _____ ani5.

(Data şi localitatea) ____________________ 

                                                       Semnătura,

________________________________________,

DOMNULUI / DOAMNEI INSPECTOR DE SPECIALITATE,

1 Se va menţiona unitatea şcolară unde funcţionează

2 Se va menţiona ultimul grad didactic obţinut

3 Sesiunea 2012 pentru gradul II 2012;
  Sesiunea 2013 pentru cei care se vor înscrie la gradul II în 2011.
  Seria 2011-2013 pentru gradul I susţinut în anul şcolar 2012-2013
 Seria 2012-2014 pentru cei care se vor înscrie la gradul  I  în r 2011.

4 Nu constituie vechime efectivă la catedră concediul fără plată şi concediul de îngrijire copil

5 NOTĂ:  ♦Se pot înscrie cadre  didactice care vor avea la  31 august  2010 : 1 an vechime efectivă la catedră pentru 
definitivat; 2 ani vechime efectivă la catedră de la definitivat  pentru gradul II şi 1 an vechime efectivă la catedră de la gradul  
II pentru gradul I. Se pot înscrie cu un an mai devreme cadrele didactice care  au obţinut nota 10 la ultimul grad didactic. 
                ♦  Cadrele didactice care se vor înscrie la Gradul II şi Gradul I în octombrie 2011 pot solicita, pe baza unei cereri  
adresate inspectorului de specialitate, efectuarea inspecţiei curente Nr.1 în anul şcolar premergător înscrierii, adică în 2010-
2011.
                  ♦ Cadrele didactice care se înscriu pot să îşi susţină examenele de grad cu condiţia ca la  data de 31 august  din 
anul când îşi susţin examenul/gradul să aibă vechimea efectivă la catedră prevăzută de metodologie: 2 ani pentru definitivat 
şi 4 ani pentru gradele II şî  I, respectiv 3 ani pentru candidaţii care au obţinut gradul precedent cu nota 10.

     ♦Cadrele didactice care nu acumulează până la data examenului vechimea efectivă la catedră prevăzută de 
legislaţie au obligaţia de a anunţa conducerea şcolii şi serviciul perfecţionare al I.S.J  În caz contrar, cadrele didactice în  
cauză intră sub incidenţa legii şi îşi asumă răspuderea.  

Model de cerere pentru solicitarea preinspecţiei în vederea înscrierii la gradul didactic II  sau I


