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CĂTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT ŞI PARTICULARE 

În atenţia DOAMNEI/DOMNULUI DIRECTOR/CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA GRADUL 

DIDACTIC II ÎN SESIUNEA 2022 

Referitor la: COMPLETAREA DOSARELOR DE GRADUL II ÎN SESIUNEA 2022 

Având în vedere Metodologia privind formarea continuă a personalului din 

învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS Nr. 5561/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare, inclusiv OME Nr. 3713/21.04.2021, la art.12 alin. 1 lit. b, se prevăd 

următoarele: 

„Procedura de finalizare a înscrierii candidaţilor din seria curentă, corespunzătoare 

anului şcolar în care se desfăşoară testul de metodica specialităţii şi proba orală, cuprinde 

următoarele acţiuni şi termene: 

b) directorii unităţilor de învăţământ vor transmite inspectoratelor şcolare, până pe 7 iunie a 

fiecărui an, rapoartele scrise ale inspecţiilor curente (IC2) şi speciale (IS), în copie 

autentificată prin ştampila şi semnătura conducătorului unităţii şcolare în care s-a efectuat 

inspecţia; fiecare raport scris va fi însoţit de un document din care să rezulte vechimea la 

catedră a cadrului didactic şi aprecierile anuale pentru ultimii doi ani şcolari. 

La art.12, alin. 3, OME Nr. 3713/21.04.2021, se prevăd următoarele modificări: 

„Pentru sesiunea 2021 , termenul se prelungeşte până la data de 18 iunie." 

Prin urmare, fiecare candidat va aduce la dosar, pentru a fi completat, 

următoarele documente: 
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I. Copii de pe procesul-verbal de la inspecţia curentă 2 şi fişele de evaluare ale 

celor 4 activităţi susţinute, autentificate de directorul şcolii „conform cu 

originalul"; 

2. Copii de pe procesul-verbal de la inspecţia finală şi fişele de evaluare ale celor 4 

activităţi susţinute, autentificate de directorul şcolii „conform cu originalul"; 

3. Adeverinţă de vechime efectivă Ia catedră a cadrului didactic, pe ultimii doi ani 

şcolari, respectiv 2020-2021 şi 2021-2022; 

4. Adeverinţă cu calificativele pe ultimii doi ani şcolari, respectiv 2020-2021 şi 2021-

2022. 

În perioada 2-17 iunie 2022, candidaţii vor fi prezenţi în Inspectoratul Şcolar, după 
următoarea programare: 

ZIUA/DATA ORA SPECIALITATEA NR. 
CANDIDAŢI 

JOI, 02.06.2022 9-16 Invătător 31 
VINERI, 03.06.2021 9-12 LRO, LEN, LFR, Biologie, 24 

Chimie, Matematică, Fizică, 
Geografie, Istorie, Religie, 
Ed. plastică, EFS 

MARŢI, 14.06.2021 13-16 Educator, de la litera A la 20 
litera M 

JOI, 16.06.2021 13-16 Educator, de la litera N la 20 
litera Z 

Programarea de mai sus rămâne valabilă pentru toţi candidaţii îu vederea 
completării dosarelor. 

Prof Dr. Ion DOGARU 
Inspector Şcolar General Acijunct 

Prof. Corina MIRESt 
Inspector ş7btar 
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