
 

Desfăşurarea activităţilor de perfecţionare prin definitivare în învăţământ şi 

acordarea gradelor didactice în anul şcolar 2014 – 2015 

 

Definitivare în învăţământ, sesiunea 2015 

 participă cadrele didactice înscrise cu dosar în octombrie - noiembrie 2014;  

  inspecţiile speciale vor fi susţinute până la 05.06.2015; 

Gradul didactic II, sesiunea 2013-2015 

 participă cadrele didactice înscrise cu dosar în octombrie 2013 şi care au obţinut la cele 

două inspecţii curente efectuate, calificativul de cel puţin ,,BINE’’;  

  inspectia specială (4 ore) va fi susţinută pană la 05.06.2015; în august 2015 au loc 

examenele de obţinere a gradului didactic II în centrele de perfecţionare, conform 

planificării;  

Gradul didactic II, sesiunea 2016 

 participă cadrele didactice înscrise cu dosar în octombrie 2014 şi care au obţinut la cele 

două inspecţii curente efectuate, calificativul de cel puţin ,,BINE’’;  

 inspectia specială (4 ore) se va efectua în anul scolar 2015 – 2016; în august 2016 au loc 

examenele de obţinere a gradului didactic II în centrele de perfecţionare, conform planificării;  

Gradul didactic I, seria 2012- 2015 

 participă cadrele didactice care s-au înscris cu dosar în octombrie 2012, au promovat 

colocviul susţinut în ianuarie - februarie 2013, au obţinut la inspecţiile curente 

calificativul ,,FOARTE BINE’’ şi au depus lucrările la centrul de perfecţionare până la 

data de 31.08.2014. 

 inspecâia specială (4 ore) şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se va efectua în anul 

şcolar 2014 - 2015, până la data de 05 iunie 2015. 
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Gradul didactic I, seria 2013 - 2016 

 participă cadrele didactice care s-au înscris cu dosar în octombrie 2013 şi au promovat 

colocviul susţinut în ianuarie - februarie 2014; aceste cadre didactice vor depune lucrările 

metodico-ştiinţifice la centrul de perfecţionare pentru care au optat, până la data de 

31.08.2015;  

 inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se va efectua în anul şcolar 

2015 – 2016;  

Gradul didactic I, seria 2014 - 2017 

 participă cadrele didactice care s-au înscris cu dosar în octombrie 2014;  

 in intervalul 01-20.12.2014 candidaţii vor depune la centrele de perfecţionare pentru care 

au optat, cereri cu tema lucrării metodico-ştiinţifice alese, la care vor anexa bibliografia 

minimală; 

 perioada în care se va susţine colocviul va fi anunţată ulterior, cu un grafic propriu 

fiecărui centru de perfecţionare;  

 depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice se va face până la data de 31.08.2016;  

 inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se va efectua în anul şcolar 

2016 - 2017. 

 

 

 

 

 

 

Responsabil cu formarea continuă, 

Prof. Victoriţa Cojocaru 


