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Cerere pentru efectuarea primei inspecŃii curente în vederea obŃinerii gradului didactic II  
sesiunea 2021-2023 
 

Viza directorului                    
unităŃii şcolare unde funcŃionează  

cadrul didactic în anul înscrierii 
Antet unitate școlară                                                                                                Nr. înregistrare IȘJ:                                               
Nr........../..............                                                                                                     .............../.............. 

 

 

 

Doamna Inspector Şcolar General, 

 

 

 Subsemnata(ul) __________________________________________ având funcŃia de                            

, specialitatea                                         la unitatea şcolară 

____________________________________________ , cu o vechime efectivă la catedră de la 

obŃinerea definitivatului până la 31.08.2023 de _______  ani_______ luni______zile, vă rog să-

mi aprobaŃi înscrierea pentru efectuarea primei inspecŃii curente în vederea obŃinerii gradului II 

în învăŃământ, sesiunea 2021 - 2023, pentru specializarea _________________. 

 MenŃionez că dosarul de înscriere pentru obŃinerea gradului didactic II îl voi depune la 

secretariatul unităŃii şcolare în luna octombrie 2021. 

Specializarea de pe diplomă este  __________________.  

CompoziŃia catedrei (număr de ore pe specialităŃi)   ________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Centrul de perfecŃionare solicitat pentru susŃinerea examenului   

________________________________________________    

 

 

Data____________                                                             Semnătura______________ 
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Inspectoratul Şcolar JudeŃean GalaŃi
La 31 august candidatul(a) are o

vechime efectivă în activitatea de predare de
 
 (Unitatea de învăŃământ) 
Localitatea  

JudeŃul GalaŃi 

obŃinerea definitivatului de 
luni, ______zile. 

ani,

Inspector perfecŃionare, 
Nr……………/……….                          Numele şi prenumele 

Semnătura 
Data  
(careul se completează de către inspector) 

 
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 
La probele pentru obŃinerea gradului didactic II în învăŃământ în anul 

  (sesiunea)* 2020-2022 în funcŃia didactică  ______________________ specialitatea** 
 

 
Nume şi prenume 

________________________________________________________ 
 
(numele de naştere, numele după căsătorie,iniŃiala tatălui,prenumele, cu majuscule)*** 
 

InstituŃia de învăŃământ absolvită  
cu durata de _____ ani. 

Specializările obŃinute prin studii  
Anul obŃinerii definitivării în învăŃământ_______ cu media__________ 
Seriile în care s-a mai prezentat la probele pentru obŃinerea gradului didactic II  

 
 
 
Optez pentru centrul de perfecŃionare de la Universitatea 
  

        din     
 
Mă oblig ca până la data de 06.06.2022.să completez dosarul cu procesele verbale și    fișele de 
evaluare de la  IC2 și inspecŃia specială precum și cu adeverinŃa care să ateste calificativele 
pentru ultimii 2 ani școlari și vechimea efectivă la catedră de la definitivat până la 31.08.2022. 
Telefon mobil:  ; 
Telefon şcoală:  
 
Îmi asum responsabilitatea privind exactitatea datelor înscrise pe fișă. 

 
Data  

 
Semnătura candidatului:

 
  *se indică anul finalizării examenului; 
**conform Legii EducaŃiei NaŃionale nr. 1/2011, art. 247 
***pentru persoanele care şi-au schimbat numele după căsătorie se scrie de ex.:POPESCU 
căs. DUMITRIU V. MARIA) 
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Vechimea efectivă la 
catedră* 

 

Nr. 
crt. 

 

Unitatea de  
învăŃământ 

 

FuncŃia 
didactică 

Perioada: 

De la (ziua, luna, anul) 

Până la (ziua, luna, anul) 

ani luni zile 

 

Obs. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     

 

Se certifică datele din prezenta fişă de înscriere şi se adevereşte că, potrivit 
înscrisurilor din cartea de muncă, dl / dna  
a funcŃionat în învăŃământ, de la data obŃinerii definitivatului în prezent şi va funcŃiona în 
continuare până la finalizarea examenului,după cum urmează: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                TOTAL 
 
 

 
În anul şcolar**2020-2021 este încadrat la unitatea noastră în funcŃia 

de***   cu activitatea de bază****   
,având  ore/săptămână. 
 

Directorul unităŃii şcolare îşi asumă răspunderea exactităŃii datelor înscrise în 
prezenta fişă şi are obligaŃia de a urmări îndeplinirea condiŃiilor de vechime efectivă la 
catedră pe care o va acumula candidatul de la data înscrierii până la 
data finalizării examenului. 

 
 

Director,                                                      Data  
(semnătura şi ştampila în original) 

 
*se menŃionează numai vechimea efectivă de predare la catedră,realizată între dataobŃinerii 
examenului de definitivat, 
şi data de 1 septembriea anului în care se susŃine examenul 
**se indică anul şcolar curent 
***conform Legii EducaŃiei NaŃionale nr. 1/2011, art. 247 
****în învăŃământ sau cadru didactic asociat cu…ore/săptămână 
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Documentele conŃinute de dosarul pentru obŃinerea gradului didactic II 

 DOCUMENTELE conŃinute de dosarul cadrelor didactice, pentru acordarea gradului didactic II în 
învăŃământ art. 11 alin. (1) din Metodologie: 
 
1. cererea tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului şcolar, în care candidaŃii vor nominaliza 
instituŃia de învăŃământ centru de perfecŃionare la care doresc să susŃină examenul și specializarea; 
 
2. a)  fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea şcolii, conform anexei 5 la prezenta 
metodologie; 
  
b) copia certificată conform cu originalul a certificatului de naştere, copia certificată conform cu 
originalul a certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui de familie; în caz de divorŃ sau 
recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens; 
 
c) copii  conform cu originalul ale diplomei de licenŃă/conversie profesională/bacalaureat, conform 
specializării pe care susŃine examenul și copie conform cu originalul ce atestă promovarea modulului 
psihopedagogic, pe specializarea la care susŃine examenul; În cazul absolvenŃilor de studii medii profil 
vocaŃional sau a celor de scurtă durată cu specializarea învăŃământ primar și/sau preșcolar, condiŃia se 
consideră îndeplinită prin promovarea studiilor; 
 
d) copia certificată conform cu originalul după certificatul/adeverinŃa de acordare a definitivării în 
învăŃământ; în cazul schimbării specialităŃii faŃă de examenul de definitivare în învăŃământ se va depune 
în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii , diploma de licenŃă şi 
suplimentul la diplomă pentru noua specializare; 
 

 e) dovada privind calificativele acordate în ultimii doi ani şcolari; (fişa de evaluare - fără modificări şi 
certificată pentru conformitate cu originalul  + adeverinŃă) 

 
             f) dovada privind calificativele acordate la inspecŃiile şcolare în ultimii patru ani şcolari; (dacă în cei 

patru  ani anterior înscrierii cadrul didactic nu a fost inspectat,  se specifică acest lucru) 
 
 g) recomandare scrisă asupra activităŃii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unităŃii de 

învăŃământ unde este încadrat; 
  

h) copia raportului scris al inspecŃiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate 
cu originalul de către conducerea şcolii și copiile conform cu originalul ale fișelor de evaluare aferente 
acestui procces-verbal;  

 
i) copia de pe autorizaŃia de funcŃionare provizorie/ acreditarea şcolii pentru cadrele didactice care 
funcŃionează în unităŃile de învăŃământ particular; 
 
j) declaraŃia pe proprie răspundere a directorului, privind asumarea conformităŃii documentelor 
autentificate în copie 
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Precizări privind  probele examenului pentru obŃinerea  gradului didactic al  II-lea   în învăŃământ, 
în conformitate cu OMECTS  nr. 5561/07.10.2011, cu modificările și completările ulterioare 
  
 Art. 10 –   (1) InspecŃiile şcolare curente necesare pentru înscrierea  la probele examenului de 
acordare a gradului didactic II, conform art. 242 alin (4) lit .a) din Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011 
vor fi programate după cum urmează: 
 a) prima dintre cele două inspecŃii curente se va programa, la solicitarea cadrelor didactice, în anul 

școlar anterior depunerii dosarului de înscriere, pe baza unei cereri 
 b) a doua inspecŃie curentă se va programa în intervalul de la înscriere până la susŃinerea inspecŃiei 

speciale. 
 (2) pentru profesorii documentarişti încadraŃi în centrele de documentare  şi informare procedura de 
desfăşurare a inspecŃiilor curente şi speciale pentru acordarea gradului II este prevăzută n anexa 1 a 
metodologiei privind formarea continuă. 
  
 (6) InspecŃiile curente constau în asistenŃa şi evaluarea a patru activităŃi didactice la una din 
specializările de pe diplomă/diplome sau la specializarea/specializările pe care cadrul didactic le poate 
preda conform legislaŃiei în vigoare. 
 (7) Fişa de evaluare a activităŃii didactice în cadrul inspecŃiilor curente este prevăzută în anexa 2 a 
metodologiei 
        (8) Raportul se încheie după modelul prezentat în anexa 3, respectiv anexa 4 pentru profesorii 
documentarişti. 
       (9) Calificativul minim de promovare la inspecŃia curentă este bine. 
       (10 ) InspecŃiile curente promovate sunt valabile patru ani, finalizaŃi la data susŃinerii examenului. 
  
Calificativele acordate la inspecŃiile curente nu se contestă. 
 
 Art. 15 – (1) InspecŃia specială pentru acordarea gradului didactic II se realizează în unitatea şcolară 
unde este încadrat candidatul sau, după caz, într-o altă unitate, cu avizul inspectorului de perfecŃionare şi 
al directorului unităŃii şcolare respective în perioada 1 octombrie-30 mai a anului şcolar în care se susŃine 
examenul. 
 (2) InspecŃia specială se efectuează la 4 activităŃi didactice şi este valabilă numai pentru anul şcolar în 
care a fost efectuată. 
 (3) În situaŃia în care candidatul este încadrat pe una dintre specializările de pe diplomă/diplome, sau 
pe una dintre specializările pe care o poate preda conform legislaŃiei în vigoare, inspecŃia specială se 
efectuează la specializarea pe care cadrul didactic este încadrat în anul şcolar respectiv. 
 

 (6) La inspecŃia specială se încheie un raport scris după modelul prevăzut în anexa 6 din metodologie 
 
Art.16 (1) InspecŃia specială se notează cu o singură notă, de la 10 la 1, acordată de cadrul didactic care 
efectuează inspecŃia, exprimată prin numere întregi sau cu zecimale.  
(2) Nota minimă de promovare a inspecŃiei speciale este 8,00 (opt).  
(3) CandidaŃii care nu au primit nota minimă se consideră respinşi la examenul de acordare a gradului 
didactic II şi  nu se vor putea prezenta la probele scrise şi orale din cadrul examenului.  
(4) Nota acordată la inspecŃia specială nu poate fi contestată.  
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 2. Probe la următoarele discipline : 
pentru educatoare : -     limba şi literatura română pentru copii și metodica activităŃii instructiv-
educative în grădiniŃe, scris 

- pedagogie preşcolară şi elemente de psihologia copilului, oral 
pentru învăŃători :   -     limba română şi literatura pentru copii şi metodica predării acestora și 
matematica şi metodica predării acesteia, scris 

- pedagogie şcolară şi probleme de psihologia copilului, oral  
pentru profesori :    -     obiectul de specialitate si metodica predării acestuia , scris 

- pedagogie şi elemente de psihologie, oral 
 

pentru maiştri-instructori :  -  obiectul de specialitate și metodica predării acestuia, scris 
                                           - pedagogie şi elemente de psihologie, oral 
 
 Art. 23 – (1) Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, 
candidatul trebuie să obŃină cel puŃin nota 8,00 la inspecŃia specială şi cel puŃin nota 8,00 la testul 
din metodica specialităŃii şi respectiv, la proba orală din cadrul examenului 
 
CandidaŃii care nu obŃin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la probele următoare. 
 
 (2) Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II se calculează ca 
medie aritmetică a celor două probe. 
 
 (3) Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este de cel puŃin 
8,00 (opt). 
 
 (4)  În caz de nepromovare, examenul pentru obŃinerea gradului didactic II poate fi reluat la un 
interval de cel puŃin 2 ani şcolari. CandidaŃii declaraŃi respinşi la examenul de acordare a gradului didactic 
II se pot reînscrie pentru susŃinerea examenului după trecerea unui an şcolar, prin depunerea unui nou 
dosar de înscriere şi cu parcurgerea tuturor etapelor precizate în prezenta metodologie.  
Ei se pot prezenta la probele de examen în sesiunea din anul şcolar următor celui în care s-au reînscris. 
  
(5) CandidaŃii înscrişi la examenul pentru acordarea gradului didactic II, care nu au putut susŃine testul 
din metodica specialităŃii şi/sau proba orală de examen datorită unor motive obiective, susŃinute cu 
documente,  şi au fost declaraŃi neprezentaŃi, se pot reînscrie pentru susŃinerea examenului în sesiunea 
imediat următoare, cu respectarea condiŃiilor legale şi cu aprobarea Consiliului de administraŃie al IȘJ. 
 
OUG nr. 141/2020-articolul 242, alineatul (4^1): 
    "(4^1) În situaŃia limitării sau suspendării activităŃilor didactice pentru realizarea cărora se 
impune prezenŃa fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educaŃie în unităŃile de 
învăŃământ, prin excepŃie de la alin. (4), personalul didactic de predare, care are o vechime la 
catedră de cel puŃin 4 ani de la obŃinerea definitivării în învăŃământ, poate obŃine gradul didactic 
II, cu condiŃia promovării următoarelor probe: 
    a) cel puŃin două inspecŃii şcolare, care se pot realiza şi prin intermediul tehnologiei şi al 
internetului; 
    b) o probă scrisă, care conŃine elemente de didactica specialităŃii, precum şi elemente de 
pedagogie şi de psihologie, cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, elaborată pe baza unor 
tematici şi bibliografii aprobate de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării." 
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GRADUL DIDACTIC AL II-LEA  SERIA 2019 - 2021 

 

ACTIVITĂłI TERMEN 

SusŃinerea inspecŃiei curente nr. 2, de către 
cadrele didactice care nu au efectuat această 
inspecŃie în anul școlar precedent, datorită 
suspendării cursurilor școlare pe perioada stării 
de urgenŃă/alertă  

Până cel târziu în data de  29 ianuarie 
2021 

SusŃinerea inspecŃiei speciale  1 noiembrie 2020 -  31 mai 2021 

 

Cadrele didactice care nu au susŃinut IC2 

în anul școlar precedent, vor susŃine IC2 
în semestrul I, iar inspecŃia specială în 

semestrul al II- lea al anului școlar 2020 – 
2021. 

 

CondiŃii de finalizare: 

- vechime efectivă la catedră la 31 august 2021 - 4 (3) ani de la 01 septembrie a anului școlar 
în care au promovat definitivatul. 

- calificativ minim  ”bine” la aprecierile anuale şi la inspecŃiile şcolare de specialitate și 

inspecŃiile școlare curente de la momentul înscrierii și până la sfârșitul anului școlar în care se 

susŃine inspecŃia specială și examenele de obŃinere a gradului didactic al II-lea. 

- promovarea inspecŃiei speciale cu cel puŃin nota 8.00. 

- nota de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II  este minim 8,00, fiecare 
probă fiind notată cu minim 8,00. 

GRADUL DIDACTIC AL II LEA SERIA 2020 – 2022 

CondiŃii de înscriere: 

- vechime efectivă la catedră la data de 31 august 2022 - 4 (3) ani de la 01 septembrie a anului 
școlar în care au promovat definitivatul  

- calificativ minim ”bine” la evaluările anuale şi la inspecŃiile şcolare din ultimii 2 ani școlari de 
activitate premergători înscrierii. 
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- promovarea primei inspecŃiei curente efectuate în anul școlar 2019-2020 sau în anul școlar 
curent, cu calificativul minim  ”bine”. 

- recomandarea Consiliului profesoral al unităŃii de învăŃământ în care este încadrat sau/și în care 

și-a desfășurat activitatea în ultimii 2 ani școlari de activitate premergători înscrierii. 

ACTIVITĂłI TERMEN 

SusŃinerea inspecŃiei curente 1, de către cadrele 
didactice care nu au efectuat această inspecŃie în 
anul școlar precedent, datorită suspendării 
cursurilor școlare pe perioada stării de 
urgenŃă/alertă. 

Până la data de 20 octombrie 2020 

 

1 - 31 octombrie 2020, pentru candidaŃii 
care au susŃinut prima inspecŃie curentă în 

anul școlar 2019- 2020. 

 

Depunerea dosarului de înscriere 

 

Până cel târziu în data de 27 noiembrie 
2020, pentru candidaŃii care vor susŃine 
prima inspecŃie curentă până în data de  20 
octombrie 2020 . 

 
 
Conform prevederilor cuprinse la articolul 242, alineatul (51), din Legea educatiei nationale nr. 
1/2011,cu modificările și completările ulterioare, în situatia limitarii sau suspendarii activitatilor 

didactice in unitatile de invatamant, pentru obtinerea gradului didactical  II-lea, InspecŃia curentă 2 și 

cea specială se realizează cu prezenŃa fizică a beneficiarilor primari și a inspectorului/metodistului sau 
online (conform modificărilor din OUG nr.414/19.08.2020). 

În situaŃia excepŃionale, inspecŃia curentă 2 se poate efectua în semestrul I, iar inspecŃia specială în 

semestrul al II-lea al anului școlar în care candidatul susŃine examenul. 

În situaŃia limitării sau suspendării activităŃilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenŃa 
fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educaŃie în unităŃile de învăŃământ, prin excepŃie de la alin. 
(4), personalul didactic de predare, care are o vechime la catedră de cel puŃin 4 ani de la obŃinerea 
definitivării în învăŃământ, poate obŃine gradul didactic II, cu condiŃia promovării următoarelor probe: 

a) cel puŃin două inspecŃii şcolare, care se pot realiza şi prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 

b) o probă scrisă, care conŃine elemente de didactica specialităŃii, precum şi elemente de pedagogie şi de 
psihologie, cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, elaborată pe baza unor tematici şi bibliografii 
aprobate de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.„ 

 
 


