
CALENDAR 
 

al activităŃilor de perfecŃionare prin definitivarea în învăŃământ şi 
acordarea gradelor didactice II şi I 

 

Anul şcolar 2010 – 2011 
Extras din ordinul M.E.C.I. 5720 / 20.10.2009 

 

Definitivarea în învăŃământ 
Sesiunea august 2011 
01-31.10.2010- înscrierea candidaŃilor la conducerile unităŃilor de învăŃământ în care îşi 

desfăşoară activitatea; 

01.10.2010-01.06.2011- efectuare inspecŃii speciale; 

12.12.2011- primirea de la inspectoratele şcolare a listelor nominale cu candidaŃii înscrişi; 

01.07.2011- primirea de la inspectoratele şcolare a fişelor sintetice cu datele candidaŃilor, 

dosarele personale, inclusiv procesele verbale ale inspecŃiilor speciale, documente cu 

informaŃii privind vechimea la catedră a candidaŃilor înscrişi; 

17-25.08.2011- desfăşurarea examenului de acordare a definitivării; 

05.09.2011- înaintare rezultate candidaŃi admişi către M.E.C.T.S., spre validare. 

 

Gradul didactic II 
Sesiunea 2009-2011 
01-31.10.2009- înscrierea candidaŃilor la conducerile unităŃilor de învăŃământ în care îşi 

desfăşoară activitatea; 

01.10.2010-05.06.2011- efectuare inspecŃii speciale; 

26-31.08.2011- desfăşurarea examenului de acordare a gradului didactic II; 

05.09.2011- înaintare rezultate candidati admisi către M.E.C.T.S., spre validare. 

Sesiunea 2010-2012 
01-17.10.2010 înscrierea candidaŃilor la conducerile unităŃilor de învăŃământ în care îşi 

desfăşoară activitatea, cu ataşarea procesului-verbal al primei inspecŃii curente 

01.10.2011-05.06.2012- efectuarea inspecŃiilor speciale; 

26-31.08.2012- desfăşurarea examenului de acordare a gradului didactic II; 

05.09.2012- înaintare rezultate candidati admişi către M.E.C.T.S., spre validare. 

 

Gradul didactic I 
Seria 2008 – 2011 
15.02.2009-31.08.2010 elaborarea lucrărilor metodico-ştiinŃifice; 

31.08.2010 depunerea şi înregistrarea lucrărilor metodico-ştiinŃifice la centrul de 

perfecŃionare, atât în forma scrisă, legată tip carte cât şi pe suport electronic, respectiv CD, 

format PDF, însoŃite de declaraŃia de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului; 

10.09.2010 întocmirea de către conducătorii ştiinŃifici a referatului de acceptare/neacceptare 
a lucrării pentru a fi susŃinută. 

13.09.2010-1.06.2011-susŃinerea inspecŃiei speciale şi a lucrării metodico-ştiinŃifice 

 

 

 



Seria 2009 – 2012 
01-27.10. 2009- înscrierea candidaŃilor la sediile inspectoratelor şcolare judeŃene; 

04.01.2010- primirea de la inspectoratele şcolare a dosarelor candidaŃilor înscrişi; 

20.12.2009-27.01.2010- depunerea cererilor privind opŃiunile candidaŃilor pentru tema lucrării 

metodico-ştiinŃifice şi conducătorul ştiinŃific; 

04-08.02. 2010- desfăşurarea colocviului de admitere la gradul didactic I; 

26.02.2010- transmiterea către candidaŃi a repartizării finale pe conducători ştiinŃifici; 

15.02.2010-31.08.2011 –elaborarea şi depunerea lucrării metodico-ştiinŃifice 

12.09.2011-1.06. 2012- susŃinerea inspecŃiei speciale şi a lucrării metodico-ştiinŃifice 

 

Seria 2010-2013 
01-26.10.2010- înscrierea candidaŃilor la unităŃile şcolare unde îşi desfăşoară activitatea, cu 

ataşarea la dosar a procesului-verbal de la prima inspecŃie curentă; 

04.01.2011- primirea de la inspectoratele şcolare a dosarelor candidaŃilor înscrişi; 

19.12.2010-26.01.2011- depunerea cererilor privind opŃiunile candidaŃilor pentru tema lucrării 

metodico-ştiinŃifice şi conducătorul ştiinŃific; 

01-06.02. 2011- desfăşurarea colocviului de admitere la gradul didactic I; 

26.02.2011- transmiterea către candidaŃi a repartizării finale pe conducători ştiinŃifici; 

15.02.2011-31.08.2012 –elaborarea şi depunerea lucrărilor metodico-ştiinŃifice 

12.09.2012-1.06. 2013- susŃinerea inspecŃiei speciale şi a lucrării metodico-ştiinŃifice 

 
 


