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Nr. 18977 / 30 .09.2021 

 

 

SINTEZA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE EVOLUȚIEI ÎN CARIERA DIDACTICĂ 

PRIN ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II ȘI A GRADULUI DIDACTIC I 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

  Cadrul legislativ care reglementează organizarea și desfășurarea examenelor cuprinde: 

i)     Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

ii) OMECTS nr.5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului 

din învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

iii) Adresa MEd/ DGIP nr.33207/21.09.2021. 
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GRADUL DIDACTIC II - SESIUNEA 2022 (CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI ÎN PERIOADA OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2020) 

ACTIVITĂȚI TERMEN 

Susținerea inspecției curente nr.2 (IC2), de către cadrele didactice 

care nu au efectuat această inspecție în anul școlar precedent, din 

cauza suspendării cursurilor pe perioada stării de urgență/alertă. 

Pe parcursul semestrului I al anului școlar 2021-2022 (cel 

puțin 30 de zile înainte de susținerea inspecției speciale). 

 

Susținerea inspecției speciale (IS) Până la 31 mai 2022 

Susținerea probei scrise și a probei orale din cadrul examenului Ultima săptămână din luna august. 

 Instituțiile și unitățile de învățământ - centre de 

perfecționare - vor stabili și afișa data și locul desfășurării 

probei de examen. 

 

Condiții de finalizare: 

- Vechime efectivă la catedră, estimată la 31.08.2022 – 4 (3, pentru candidații cu nota 10 la def.) ani de la definitivarea în 

învățământ; 

- Calificativ cel puțin ”bine” la evaluările anuale, de la înscriere  până la 31.08.2022; 

- Calificativ cel puțin ”bine” la a doua inspecție curentă (IC2); 

- Promovarea inspecției speciale (IS) (cel puțin nota 8); 
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- Directorii unităților de învățământ vor transmite inspectoratelor școlare, până pe 7 iunie 2022, rapoartele scrise ale inspecțiilor 

curente și speciale, în copie autentificată prin ștampila și semnătura conducătorului unității școlare în care s-a efectuat 

inspecția; fiecare raport scris va fi însoțit de un document din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic și 

aprecierile anuale pentru ultimii doi ani școlari.  

- Promovarea testului de metodica specialității (cel puțin nota 8) și, respectiv, a probei orale de pedagogie (cel puțin nota 8), 

din cadrul examenului. 

Nota: Media generală de promovare a examenului se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la cele două probe. 

GRADUL DIDACTIC II - SESIUNEA 2023 (CANDIDAȚI CARE SE VOR ÎNSCRIE-CU DOSAR- ÎN PERIOADA 

OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2021) 

Condiții de înscriere: 

- Vechime efectivă la catedră, estimată la 31.08.2023 – 4 (3, pentru candidații cu nota 10 la def.) ani de la obținerea definitivării 

în învățământ; 

- Calificativ cel puțin ”bine” la evaluările anuale și la inspecțiile școlare (dacă este cazul)  din ultimii 2 ani de activitate, 

premergători înscrierii; 

- Pentru candidații programați pentru efectuarea primei inspecții curente în anul școlar 2020-2021, inspecția poate fi susținută 

și în anul școlar 2021-2022, anul școlar în care depune dosarul de înscriere; 

-  Calificativ cel puțin ”bine” la prima inspecție curentă (IC1), efectuată în anul școlar 2020-2021 sau în anul școlar curent; 
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- Recomandarea Consiliuluin profesoral al unității de învățământ în care candidatul este încadrat sau/și în care și-a desfășurat 

activitatea în ultimii 2 ani școlari, premergători înscrierii. 

ACTIVITĂȚI TERMEN 

Susținerea primei inspecții curente (IC1) de către cadrele 

didactice care NU au efectuat această inspecție  în anul școlar 

precedent (2020-2021) din cauza suspendării cursurilor pe 

perioada stării de urgență/alertă. 

01.10.2021-29.11.2021 

Depunerea dosarului de înscriere 01.10.2021-29.11.2021 

Susținerea celei de a doua inspecții curente (IC2) În mod obligatoriu, în anul școlar 2021-2022, până la data de 

31.05.2021. 

GRADUL DIDACTIC II - SESIUNEA 2024 (CANDIDAȚI CARE VOR SUSȚINE IC1 ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022)  

ACTIVITĂȚI TERMEN 

Solicitarea efectuării primei inspecții curente (IC1), printr-o 

cerere adresată conducerii unității de învățământ unde 

funcționează cadrul didactic. 

Pot solicita efectuarea primei inspecții curente cadrele didactice 

care îndeplinesc condițiile legale (vechime, calificativ cel puțin 

1-31 octombrie 2020  
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”bine” la evaluarea anuală și la inspecțiile școlare din ultimul an 

școlar încheiat) și care doresc să se înscrie, cu dosar, în perioada 

octombrie-noiembrie 2022, la examenul pentru acordarea 

gradului didactic II. 

„Cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale și doresc 

să se înscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic II 

vor solicita, în perioada 1-31 octombrie a anului premergător 

depunerii dosarului de înscriere, efectuarea primei inspecții 

curente, printr-o cerere adresată conducerii unității de 

învățământ unde funcționează. 

Conducerile unităților de învățământ, după validare în 

consiliul de administrație, vor înainta cererile către 

inspectoratul școlar județean, unde vor fi înregistrate.” 

 

Efectuarea primei inspecții curente (IC1) În mod obligatoriu, în anul școlar 2021-2022, până la data de 

31.05.2021. 
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GRADUL DIDACTIC I – SERIA 2020-2022 (CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI ÎN PERIOADA 01-31 OCTOMBRIE 2019) 

ACTIVITĂȚI TERMEN 

Colocviul de admitere 15.01.2020-15.02.2020 

Etapă derulată 

Susținerea inspecției curente (IC2)  Până la data de 31.05.2021  

„a doua inspecție curentă se va programa după admiterea la 

colocviu până la data de 31 mai a anului școlar următor” 

Etapă derulată 

 

 Lucrarea metodico-științifică: elaborare și depunere. 

„Lucrarea metodico-științifică se elaborează între data de 15 

februarie a anului școlar în care se susține colocviul de admitere 

și data de 31 august a anului școlar următor.” 

15.02.2020 – 31.08.2021 

Etapă derulată 

Susținerea inspecției speciale și a lucrării metodico-științifice 01.11.2021 – 31.05.2022 

 

Condiții de finalizare: 
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- Vechime efectivă la catedră la 31.08.2022 – 4 (3, pentru candidații cu nota 10 la gradul II) ani de la obținerea gradului didactic 

II în învățământ; 

- Calificativ  ”foarte bine” la evaluările anuale și la inspecțiile școlare (dacă este cazul), de la momentul  înscrierii și  până la 

31.08.2022; 

- Promovarea inspecției speciale (cel puțin nota 8); 

- Promovarea probei de elaborare a lucrării metodico-științifice (cel puțin nota 9); 

- Promovarea probei de susținere a lucrării metodico-științifice (cel puțin nota 9). 

 

GRADUL DIDACTIC I – SERIA 2021-2023 (CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI ÎN PERIOADA OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2020) 

ACTIVITĂȚI TERMEN 

Colocviul de admitere 15.01.2021-15.02.2021 

Etapă derulată 

Susținerea celei de a doua inspecții curente (IC2) Până la 31.05.2022 

Lucrarea metodico-științifică: elaborare și depunere. 

„Lucrarea metodico-științifică se elaborează între data de 15 

februarie a anului școlar în care se susține colocviul de admitere 

și data de 31 august a anului școlar următor.” 

15.02.2021 - 31.08.2022 
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GRADUL DIDACTIC I – SERIA 2022-2024 (CANDIDAȚI CARE SE VOR ÎNSCRIE-CU DOSAR- ÎN PERIOADA 

OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2021) 

Condiții de înscriere: 

- Vechime efectivă la catedră, estimată la 31.08.2023 – 4 (3, pentru candidații cu nota 10 la gradul didactic II) ani de la obținerea 

gradului didactic II în învățământ; 

- Calificativ ”foarte bine” la evaluările anuale și la inspecțiile școlare (dacă este cazul)  din ultimii 2 ani de activitate, 

premergători înscrierii; 

-  Calificativ ”foarte bine” la prima inspecție curentă (IC1), efectuată în anul școlar 2020-2021 sau în anul școlar curent; 

- Recomandarea Consiliuluin profesoral al unității de învățământ în care candidatul este încadrat sau/și în care și-a desfășurat 

activitatea în ultimii 2 ani școlari, premergători înscrierii. 

ACTIVITĂȚI TERMEN 

- Susținerea primei inspecții curente (IC1), de către cadrele 

didactice, care NU au efectuat această inspecție în anul 

școlar precedent, din cauza suspendării cursurilor școlare 

pe perioada stării de urgență/alertă; 

 

01.10.2021-29.11.2021 (astfel încât înregistrarea dosarului de 

înscriere la I.S.J. Gorj să fie posibilă până la 29.11.2021) 
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- Susținerea primei inspecții curente (IC1), de către cadrele 

didactice care au obținut nota 10 la examenul pentru 

acordarea gradului didactic II. 

- Depunerea dosarului 01.10.2021-29.11.2021 

  

- Susținerea colocviului de admitere 15.01.2022-15.02.2022 

(Conform planificării din centrele de perfecționare) 

- - Susținerea inspecției curente (IC2) 15.02.2022-31.05.2023 

GRADUL DIDACTIC I – SERIA 2023-2025  

Solicitarea efectuării primei inspecții curente (IC1), printr-o 

cerere adresată conducerii unității de învățământ unde 

funcționează cadrul didactic. 

Pot solicita efectuarea primei inspecții curente cadrele didactice 

care îndeplinesc condițiile legale (vechime, calificativ ”foarte 

bine” la evaluarea anuală și la inspecțiile școlare din ultimul an 

școlar încheiat) și care doresc să se înscrie, cu dosar, în perioada 

01.10.2020-31.10.2020 

Etapă derulată 
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octombrie – noiembrie 2022, la examenul pentru acordarea 

gradului didactic I. 

Efectuarea primei inspecții curente (IC1) În mod obligatoriu: în anul școlar 2021-2022, până la 

31.05.2022 

NOTA : 1. Inspecția specială și susținerea lucrării metodico-științifice din cadrul examenului pentru obținerea gradului didactic 

I  se realizează doar în sistem online; 

2. Inspecțiile speciale din cadrul examenului pentru obținerea gradului didactic II și inspecțiile școlare curente din cadrul 

examenelor pentru obținerea gradelor didactice se pot organiza și în sistem online, ținând cont atât  de specificul organizării și 

desfășurării, cât și de finalitățile acestor inspecții. 

3. În conformitate cu prevederile art.12, alin.(1), lit.b) și art.31, alin.(1), lit.b) din Metodologia privind formarea continuă a 

personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

înaintarea rapoartelor scrise ale inspecțiilor curente (IC2) și speciale (IS) la I.S.J.,,  este atributul conducerii unității de 

învățământ în care s-au desfășurat: 

- Pentru gradul didactic II, în perioada 01.06-07.06.2021, rapoartele scrise de la (IC2) la (IS); fiecare raport scris va fi 

însoțit de un document din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic și aprecierile anuale pentru ultimii 2 

ani școlari; 
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- Pentru gradul didactic I, în perioada 01.06-07.06.2021, rapoartele scrise la (IC2); fiecare raport scris va fi însoțit de un 

document din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic și aprecierile anuale pentru ultimii 3 ani școlari; 

 

 

 

Inspector Școlar General, 

 Prof. Elena Dana Constantinescu 

 

Inspector Școlar Dezvoltarea Resursei Umane, 

                                                                                                                                      Prof. Ilarie Ionescu 

 


