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GRADUL DIDACTIC II, SESIUNEA 2020 

 

ETAPA SPECIFICĂ ÎN CARE SE AFLĂ CANDIDATUL 

ÎNSCRIS LA GRADUL DIDACTIC II 

ACTIVITĂȚI ȘI DOCUMENTE NECESARE / TERMENE 

 Candidații care au susținut inspecția specială în anul 

școlar 2019-2020 

 Până la data de 12 iunie 2020  unitățile de învățământ vor transmite: 

copie conform cu originalul a raportului inspecției speciale, adeverință 

privind vechimea efectivă la catedră de la data susținerii definitivatului și 

până la 31.08.2020, adeverință privind calificativele anuale pentru ultimii 

doi ani școlari. 

 Candidaților care nu au susținut inspecția specială în 

anul școlar 2019-2020 li se vor recunoaște/echivala 

inspecțiile curente susținute deja, astfel: nota 10 – dacă 

la una dintre inspecțiile curente candidatul a obținut 

calificativul “foarte bine”; nota 9 – dacă la ambele 

inspecții curente a obținut calificativul “bine”, conform  

O.M.E.C. nr. 4303/2020, art. I, pct. 4 

 Până la data de 12 iunie 2020 unitățile de învățământ vor transmite:  

adeverință privind vechimea efectivă la catedră de la data susținerii 

definitivatului și până la 31.08.2020, adeverință privind calificativele 

anuale pentru ultimii doi ani școlari. 

 Susținerea probei scrise  Pentru sesiunea de examen 2020, candidații la obținerea gradului didactic II 

susțin o singură probă, scrisă, care conține elemente de pedagogie și de 

psihologie, precum și elemente din metodica specialității,  conform OMEC 

nr. 4303 art. I, pct. 10. 

Condiții de finalizare demers: 

- vechime efectivă la catedră la data de 31 august 2020 – 4 (3) ani de obținerea definitivării în învățământ; 

- calificativ cel puțin bine la aprecierile anuale și la inspecțiile școlare, de la înscriere și până la sfârșitul anului școlar în care se susține proba 

scrisă din cadrul examenului; 

- promovarea probei scrise din cadrul examenului cu cel puțin nota 8; 

- media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este de cel puțin nota 8. 
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GRADUL DIDACTIC II SESIUNEA 2021 

Condiții de înscriere: 

- vechime efectivă la catedră la data de 31 august 2021 – 4 (3) ani de la obținerea definitivării în învățământ 

- calificativ cel puțin bine la evaluările anuale și la inspecțiile școlare din ultimii doi ani școlari de activitate premergători înscrierii 

- promovarea primei inspecții curente cu cel puțin calificativul bine 

- recomandarea Consiliului profesoral al unității de învățământ în care este încadrat sau/și în care și-a desfățurat activitatea în ultimii doi ani 

școlari de activitate premergători înscrierii   

ETAPA SPECIFICĂ ÎN CARE SE AFLĂ CANDIDATUL 

ÎNSCRIS LA GRADUL DIDACTIC II 

ACTIVITĂȚI ȘI DOCUMENTE NECESARE / TERMENE 

 Depunerea dosarului de înscriere  1-31 octombrie 2019 

 Candidații, care au susținut inspecția curentă 2 în anul școlar 

2019-2020, vor susține doar inspecția specială în anul școlar 

2020-2021. 

 

 

 Candidații, care nu au susținut a doua inspecție curentă (IC 

2) în anul școlar 2019-2020, vor susține această inspecție în 

anul școlar 2020-2021. Ulterior, după înaintarea procesului 

verbal de la IC 2 către I.S.J. Iași, vor susține și IS. 

 

 Susținerea inspecției speciale (IS) 

 Unitatea de învățământ va transmite către I.S.J. Iași copie de pe 

procesul verbal al IC 2 din registrul școlii, conform cu originalul 

pe fiecare pagină. Termen de transmitere a documentelor: 15 

septembrie 2020. 

 

 Candidații vor susține IC 2 în anul școlar 2020-2021, până pe 13 

noiembrie 2020 (inspecția va fi efectuată de profesorul metodist 

repartizat în anul școlar 2019-2020, conform listelor afișate și a 

delegațiilor). Copia procesului verbal va fi înaintată către 

I.S.J. Iași imediat ce se susține inspecția pentru a se putea 

efectua și IS. 

 Candidații vor susține IS în anul școlar 2020-2021, în semestrul al 

II-lea, dar nu mai târziu de 31 mai 2021. 
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GRADUL DIDACTIC II SESIUNEA 2022 

ETAPA SPECIFICĂ ÎN CARE SE AFLĂ CANDIDATUL 

ÎNSCRIS LA GRADUL DIDACTIC II 

ACTIVITĂȚI ȘI DOCUMENTE NECESARE / TERMENE 

 Solicitarea efectuării primei inspecții curente, printr-o 

cerere adresată conducerii unității de învățământ unde 

fucționează cadrul didactic 

 Pot solicita efectuarea primei inspecții curente, cadrele 

didactice care îndeplinesc condițiile legale și doresc să 

se înscrie la examenul pentru acordare gradului didactic 

II 

 1-31 octombrie 2019 

 Candidații care au susținut prima inspecție curentă în 

anul școlar 2019-2020. 

 Depunere dosar de înscriere la unitatea de învățământ. 

 Candidații se vor înscrie cu dosar în unitatea de 

învățământ. Ulterior, conform programării, conducerea 

unității de învățământ va înainta dosarele candidaților 

către ISJ Iași. Termen: 1-31 octombrie 2020. 

 Candidații care nu au susținut prima inspecție curentă 

(IC1)în anul școlar 2019-2020, vor susține această 

inspecție în anul școlar 2020-2021. 

 

 Inspecția va fi susținută în semestrul I al anului școlar 

2020-2021, până la data de 13 noiembrie 2020 

(inspecția va fi efectuată de profesorul metodist 

repartizat în anul școlar 2019-2020, conform listelor 

afișate și a delegațiilor). 

 

 După efectuarea IC 1, candidații vor depune dosar de 

înscriere la unitatea de învățământ. 

 Dosarul va fi înaintat de conducerea unității de 

învățământ către I.S.J. Iași. Termen: până la data de 1 

decembrie 2020, conform planificării ce va fi anunțată 

ulterior de I.S.J. Iași. 
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GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2019-2021 

ETAPA SPECIFICĂ ÎN CARE SE AFLĂ CANDIDATUL 

ÎNSCRIS LA GRADUL DIDACTIC I 

ACTIVITĂȚI ȘI DOCUMENTE NECESARE / TERMENE 

 Candidații care au susținut a doua inspecție curentă în 

anul școlar 2019-2020, vor depune lucrarea metodico-

științifică la secretariatul facultății. 

 Până cel târziu la data de 31 august 2020. 

 Unitatea de învățământ va transmite către  I.S.J. Iași 

copie de pe procesul verbal al IC 2 din registrul școlii, 

conform cu originalul pe fiecare pagină. Termen de 

transmitere a documentelor: 15 septembrie 2020. 

 Candidații care nu au susținut a doua inspecție curentă 

în anul școlar 2019-2020.  

 Candidații vor depune lucrarea metodico-științifică la 

secretariatul facultății până cel târziu la data de 31 

august 2020.  Numai după avizarea lucrării metodico-

științifice, candidații vor efectua IC 2, în semestrul I al 

anului școlar 2020-2021 (inspecția va fi efectuată de 

profesorul metodist repartizat în anul școlar 2019-2020, 

conform listelor afișate și a delegațiilor). 

 Susținere inspecție specială și lucrare metodico-științifică  Semestrul II al anului școlar 2020-2021 
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GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2020-2022 

 Candidații care au susținut colocviul de admitere în anul școlar 2019-2020 (luna februarie 2020), vor susține  a doua inspecție 

curentă în anul școlar 2020-2021. 
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GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2021-2023 

ETAPA SPECIFICĂ ÎN CARE SE AFLĂ CANDIDATUL 

ÎNSCRIS LA GRADUL DIDACTIC I 

ACTIVITĂȚI ȘI DOCUMENTE NECESARE / TERMENE 

 Solicitarea efectuării primei inspecții curente, printr-o 

cerere adresată conducerii unității de învățământ unde 

funcționează cadrul didactic. 

 Pot solicita efectuarea primei insecții curente cadrele 

didactice care îndeplinesc condițiile legale și doresc să se 

înscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic I 

 

 

 1-31 octombrie 2019 

 Candidații, care au susținut prima inspecție curentă în anul 

școlar 2019-2020, vor depune dosarelor de înscriere la 

unitatea de învățământ. 

 

 

 Unitatea de învățământ va înainta dosarele către I.S.J. Iași. 

Termen: 1-31 octombrie 2020 

 Candidații care nu au susținut prima inspecție curentă în 

anul școlar 2019-2020, vor suține inspecția în anul școlar 

2020-2021 și ulterior vor depune dosarul de înscriere.   

 Candidații vor susține IC1 până pe 13 noiembrie 2020. 

Inspecția va fi efectuată de profesorul metodist repartizat în 

anul școlar 2019-2020, conform listelor afișate și a 

delegațiilor. 

 Termen depunere dosar: până la 1 decembrie 2020 

 


