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PROCEDURĂ OPERA TIONALĂ 
PRIVIND DESFĂŞURAREA GRADULUI DIDACTIC II 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023 

1. Lista RESPONSABILILOR cu elaborarea, verificarea şi aprobarea EDIŢIEI sau a REVIZIEI ÎN CADRUL 
EDIŢIEI procedurii de lucru: 

Nr. Elemente 
crt. privind 

responsabilii/ 

1.1. 
Elaborat 

1.2 
Verificat 

1.3. 
Aprobat 

Numele şi 
prenumele 

2. 

Corina MIRESCU 

Ion DOGARU 

Adriana STOICA 

Funcţia 

3. 
Inspector şcolar pentru 
dezvoltarea resursei umane 

Inspector Şco lar General 
Ad'unct 

Inspector Şcolar General 

Data Semnătura 

4. 5. 

19.09.2022 

23.09. 

2. Situaţia EDIŢIILOR şi a REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR procedurii de lucru: 

Nr. Ediţia / revizia în Componenta revizuită Modalitatea de Data de la care se aplică 
crt. cadrul ediţiei revizuire prevederile ediţiei / revizuirii 

ediţiei 
1. 2. 3. 4. 

2.1. Ediţia I - - 15.09.2022 

3. Lista PERSOANELOR la care se difuzează ediţia/ revizia în cadrul ediţiei procedurii de lucru ,.. 

Nr. Scopul Ex. Compartiment Funcţia Nume şi Data Semn. 
crt difuzării Nr. prenume primirii I 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Aprobare 1 Conducere 
Inspector Şcolar Adriana 

23.09.2022 ' -1~ \~ 3.1. General STOICA 

3.2. Verificare 1 Conducere 
Inspector Şcolar 

Ion DOGARU 22.09.2022 f/? General Adjunct 
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Management- Inspectori şcolari 

3.3. Aplicare 1 Curriculum şi Inspectori 
23.09.2022 

Transmitere 
inspecţie şcolari electronică 

şcolară 

Conducerile Directori/directori 
unităţilor de adjuncţi ai 

Directori, 
3.4. Aplicare 1 

învăţământ unităţilor de cadre 23.09.2022 
Transmitere 

preuniversitar învăţământ didactice electronică 

de stat şi preuniversitar de 
oarticular stat si oarticular 

Personal Cadre didactice 
Transmitere 

3.5. Aplicare 1 didactic înscrise la gradele 23.09.2022 
electronică didactice 1 si li 

3.6. 
Înregistrare/ 

1 Secretariat/ Secretar Purec Cristina 19.09.2022 ctp Arhivare SCIM 

3.7. Informatizare 1 
Serviciul Consilier Hodorogea 

23.09.2022 Informatizare Informatizare Bogdan 

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

Prezenta procedură reglementează condiţiile de depunere şi de aprobare a dosarelor de 

înscriere la gradul didactic II de către candidaţii înscrişi la examenul de obţinere a gradului didactic 

li, pentru anul şcolar 2022-2023. 

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 

Prezenta procedură se aplică la nivelul unităţilor de stat şi particulare din judeţul Ilfov şi se 

adresează cadrelor didactice înscrise sau care se vor înscrie la gradul didactic II. 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTARI) APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURALE 

6.1. Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

6.2. Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul 

preuniversitar prin O.M.E.C.T.S. nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

6.3. O.M.E. nr. 4151/29.06.2022 privind completarea Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011; 

6.4. O.M.E. nr. 5566/05.11.2021 privind aprobarea Listei instituţiilor de învăţământ 

superior acreditate care organizează, în anul universitar 2021-2022, în condiţiile legii, 

Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru 

profesia didactică (nivelurile 1 şi II) şi pentru stabilirea instituţiilor de învăţământ 

superior care organizează probe ale examenelor în vederea obţinerii gradelor didactice II 

şi I în învăţământul preuniversitar; 
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6.5. O.M.E. nr. 3713/21.04.2021 privind modificarea şi completarea Metodologiei privind 

formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011; 

6.6. O.M.E. nr. 4183/04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

6.7. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare O.M.E.C.T.S. 

nr. 5530/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

6.8. O.M.E. nr. 3505/2022 privind Structura anului şcolar 2022-2023; 

6.9. Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

O.M.E.C.T.S. 5547 /2011; 

6.10. O.M.E.N. nr. 5545/11.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum 

şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 

6.11. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Nr. Termenul Definiţia si/sau dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

crt. 

1. Procedura Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea 

realizării atribuţiilor şi sarcinilor, cu privire la asumarea 

responsabilităţii. 

2. Procedură Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la 

operaţională (PO) nivelul unuia sau mai multor compartimente din cadrul unităţii. 

3. Ediţie a unei proceduri Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale operaţionale, aprobată şi difuzată. 

4. Revizia în cadrul unei Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după 

ediţii caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii 

operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate. 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

J 
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Nr.crt Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedură operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. CA Consiliul de Administraţie 

8. Af Afişare 

9. BFP Biroul Formarea Profesorilor Universitatea din Bucureşti 

10. DPPD Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (alte universităţi 

din ţară) 

11. ISJ Ilfov Inspectoratul Şcolar judeţean Ilfov 

12. IC1/IC2 Inspecţie curentă 1/inspecţie curentă 2 

13. IS Inspecţie specială 

14. LEN Legea educaţiei naţionale 

15. RCOFUJP Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

Învăţământ preuniversitar 

16. PV Proces-verbal 

8.. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

8.1. CONDIŢII PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE GRAD DIDACTIC II 

Pentru înscrierea la gradul didactic li. se ţine cont de vechimea efectivă Ia catedră, care trebuie 

să fie de 4 ani, între anul obţinerii definitivării în învăţământ şi anul promovării examenului pentru 

gradul II sau de 3 ani pentru candidaţii care au obţinut 10 la examenul de definitivat. Nu constituie 

vechime la catedră, concediul pentru îngrijire copil şi concediul fără plată, ci doar vechime în 

învăţământ. Perioada concediului de maternitate, precum şi perioada suspendării cursurilor ca urmare 

a declarării stării de urgenţă/alertă se consideră vechime efectivă la catedră. 

„Art 7 (1) a) Pentru vechimea fa catedră se ia În ca/cui perioada În care s-a prestat activitate 

efectivă de predare, ca personal didactic calificat, respectiv studii de specialitate absolvite cu examen 

de diplomă sau de licenţă, după caz, cu normă intreagă şi cu indep!inirea condiţii/or de formare iniţială, 

conform legii. 

b) cadrele didactice Încadrate În Învăţământul preuniversitar particular beneficiază de 

recunoaşterea vechimii la catedră, necesară pentru obţinerea gradului didactic fi, de fa data obţinerii 
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de către unitatea şcolară respectivă a autorizaţiei de funcţionare provizorie/acreditare, conform 

legislaţiei în vigoare; 

c) perioada de suspendare a contractului individual de muncă din iniJiativa salariatului, 

conform prevederilor legale În vigoare, nu se consideră vechime la catedră, ci doar vechime în 

Învăţământ; în această perioadă nu se efectuează inspecţii curente/speciale şi nu se susţin probe de 

examen/ 

e) pentru personalul didactic calificat care nu a funcţionat cu o normă întreagă sau care a 

funcţionat cu ore peste norma întreagă, se poate calcula un coeficient anual de vechime la catedră prin 

Împărţirea numărului de ore prestate de candidat în anul respectiv la numărul anual de ore 

corespunzător funcţiei didactice cu normă întreagă din care a prestat ore, avându-se în vedere 

numărul de săptămâni de activitate didactică din structura anului şcolar. Coeficientul se calculează 

pentru fiecare dintre anii de funcţionare la catedră după obţinerea definitivatului. Condiţia de vechime 

la catedră prevăzută se consideră indeplinită atunci când suma coeficienţilor anuali astfel calculaţi este 

de cel puţin 4, respectiv 3, în cazul candidaţilor care au obţinut media 1 O la examenul de definitivare în 

învăţământ 

(2) Pentru personalul didactic titular care ocupă funcţii cu drept de rezervare a postului 

didactic, conform art. 255 alin. (1) - (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, perioada de 

rezervare a postului didactic se consideră vechime în învăţământ. Cadrele didactice aflate în această 

situaţie trebuie să aibă cel puţin 4 ore de predare săptămânal din anul premergător înscrierii până în 

anul susţinerii inspecţiei speciale." 

Pot să susţină examenul pentru obţinerea gradului didactic II şi cadrele didactice care se 

regăsesc în următoarele două situaţii expuse în Codul muncii. astfel: 

„(3) La susţinerea probelor pentru examenul de obţinere a gradului didactic II se pot prezenta 

şi cadrele didactice al căror contract de muncă, la data desfăşurării acestor probe, este suspendat 

conform art SJ alin. (1) fit. a) din Legea nr. S3/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare (Codul muncii) sau încetat conform art S6 alin. (1) lit i) din Codul muncii, cu 

condiţia îndeplinirii tuturor celorlalte criterii şi a parcurgerii etapelor anterioare. 

,,ART. 51 

(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în 

următoarele situaţii: 

a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu 

handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; 

ART.56 
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i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată 

determinată;" 

Inspecţiile curente şi inspecţia specială se susţin astfel: 

Prima inspecţie curentă este valabilă doar în anul premergător depunerii dosarului, fiind 

evaluată cu calificativ cel puţin „BINE". 

A doua inspecţie curentă se efectuează în anul şcolar următor, după înscrierea candidatului cu 

dosar, aprobat în Consiliul de Administraţie al I.Ş.j. Ilfov, fiind evaluată cu calificativ cel puţin „BINE". 

Inspecţiile curente sunt valabile în ultimii 4 ani şcolari de activitate didactică împliniţi la data 

finalizării examenului de acordare a gradului didactic II. 

Pentru fiecare activitate susţinută se completează câte o fişă de evaluare, conform unui model 

dat în metodologie, de către inspector sau profesorul metodist, respectiv se încheie un raport scris care 

se consemnează în registrul de inspecţii al unităţii de învăţământ, în aceeaşi zi în care se desfăşoară 

inspecţia. 

Inspecţia specială este valabilă doar în anul şcolar în care candidatul susţine proba scrisă, fiind 

evaluată cu notă, de cel puţin 8. Nota acordată nu poate fi contestată. 

Candidaţii care nu au primit nota 8, se consideră respinşi la examenul de acordare a gradului 

didactic II şi nu se vor putea prezenta la testul din metodica specialităţii şi la proba orală din cadrul 

examenului. 

„Art 15 

(1) Inspecţia specială pentru acordarea gradului didactic II se realizează în unitatea şcolară 

unde este încadrat candidatul sau, cu avizul inspectorului pentru dezvoltarea resurselor umane şi al 

directorului unităţii şcolare respective, într-o altă unitate, în perioada 1 octombrie - 31 mai a anului 

şcolar în care se finalizează examenul. 

(3) În situaţia în care candidatul este încadrat pe una dintre specializările de pe 

diplomă/diplome sau pe una dintre specializările pe care o poate preda conform legislaţiei în vigoare, 

inspecţia specială se efectuează la specializarea pe care cadrul didactic este încadrat în anul şcolar 

respectiv." 

Inspecţiile se efectuează la 4 activităţi didactice. Candidaţii cu dublă specializare, susţin 

inspecţiile conform încadrării din anul şcolar curent, iar proba scrisă la una din specializările de pe 

diploma de licenţă. Candidaţii care nu au obţinut nota 8 la inspecţia specială, se consideră respinşi, 

astfel că nu vor putea participa la examen. 
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Inspecţiile curente se efectuează de către inspectorii şcolari de specialitate de la inspectoratele 

şcolare sau de către cadre didactice din corpul de metodişti ai inspectoratului şcolar, şi care trebuie să 

aibă cel puţin gradul didactic II şi specializarea identică cu cea în care candidatul îşi susţine inspecţia 

curentă sau să poată preda specializarea celui inspectat. (Art. 10 (3) (4)) 

După stabilirea vechimii, între cele două examene, respectiv obţinerea definitivării în învăţământ 

şi obţinerea gradului didactic li, prin susţinerea examenului scris, candidaţii vor avea de realizat 

următoarele acţiuni: 

Pentru sesiunea 2025. candidaţii vor depune o cerere prin care se solicită efectuarea 

preinspecţiei sau a primei inspecţii curente, cu următoarele activităţi: 

1. Cadrele didactice solicită efectuarea primei inspecţii curente, printr-o cerere adresată 

conducerii unităţii de învăţământ unde funcţionează; (Anexa 2). 

2. Consiliul de administraţie al fiecărei unităţi de învăţământ validează cererile cadrelor didactice; 

3. Conducerile unităţilor de învăţământ, după validarea în consiliul de administraţie, vor înainta 

cererile către I.Ş.j Ilfov, în perioada 1 · 31 octombrie 2022, la Secretariatul l.Ş.j. Ilfov, unde sunt 

înregistrate şi direcţionate inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane. 

4. Cererile de înscriere vor fi supuse aprobării Consiliului de administraţie al I.Ş.J. Ilfov de către 

inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane. 

5. Candidaţii vor fi înştiinţaţi cu privire la aprobarea sau respingerea înscrierii şi se realizează 

prin afişare la inspectoratul şcolar şi pe site-ul oficial. În caz de respingere a cererii sau a 

dosarului, candidatul va fi înştiinţat şi în scris, cu precizarea motivării respingerii înscrierii, 

până la data de 1 decembrie a anului în care s-a făcut înscrierea. 

În anul şcolar 2022-2023, candidaţii vor susţine doar prima inspecţie curentă sau preinspecţia, 

fără să aducă raportul scris la inspectorat. 

În anul şcolar 2023-2024, candidaţii vor depune dosarul .cu actele necesare înscrierii la 

examenul de gradul didactic II, la inspectoratul şcolar şi vor susţine a doua inspecţie curentă, al cărei 

raport scris va fi adus spre completarea dosarului, în copie certificată pentru conformitate cu 

originalul de către directorul unităţii, în termen de 15 zile de la susţinere. 

În anul şcolar 2024-2025, candidaţii vor susţine inspecţia specială, al cărei raport scris va fi 

adus la inspectorat, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii, la 

finalul anului şcolar, când se vor mai aduce şi două adeverinţe (Anexa 7 şi Anexa 8), pentru 

completarea dosarului, într-o sesiune anunţată în prealabil de către inspectorul şcolar pentru 

dezvoltarea resursei umane. 
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Pentru sesiunea 2024. candidaţii care au susţinut inspecţia curentă 1 în anul şcolar 2021-2022, 

vor depune un dosar cu următoarele documente, în vederea înscrierii la examenul de gradul didactic II, 

la Secretariatul I.Ş.}. Ilfov, în perioada 1 octombrie - 29 noiembrie 2022, unde sunt înregistrate şi 

direcţionate inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane. 

8.2. CONŢINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE trebuie să conţină următoarele documente: 

I. Cererea tip de înscriere. adresată conducerii inspectoratului şcolar, în care candidaţii vor 

nominaliza, obligatoriu, instituţia de învăţământ - centru de perfecţionare - la care doresc să 

susţină examenul, fără a mai fi schimbată această opţiune; (Anexa 1) 

2. Fişa de înscriere. completată, confirmată de conducerea unităţii de învăţământ, conform anexei 

11 la O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011; (Anexa 3) 

3. Copia conform cu originalul a certificatului de naştere sau a certificatului de căsătorie în cazul 

schimbării numelui de familie; în caz de divorţ sau recăsătorie se depun acte doveditoare 

suplimentare în acest sens; Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente: 

4. Copia de pe certificatul de acordare a definitivării în învătământ semnată pentru conformitate 

cu originalul de către conducerea şcolii; în cazul schimbării specialităţii faţă de examenul de 

definitivare în învăţământ se va depune în copie, certificată pentru conformitate cu originalul 

de către conducerea şcolii, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru noua 

specializare; 

5. Dovada privind calificativele acordate Ia evafuărife anuale în ultimii 2 ani şcolari (cel puţin 

"bine"); (Anexa 5) 

6. Dovada privind ca/ificative/e acordate Ia inspectiife şcolare în ultimii 2 ani şcolari; 

7. Recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unităţii 

de învăţământ unde este încadrat; 

8. Copia raportului scris al inspectiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru 

conformitate cu originalul de către conducerea şcolii; (inspecţia curentă 1 se efectuează în anul 

şcolar premergător înscrierii.) şi (Anexa 6) 

9. Copia de pe autorizatia de fum;Jionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele didactice 

care funcţionează în unităţile de învăţământ particular. certificată pentru conformitate cu 

originalul de către conducerea şcolii. 

10. Copia conform cu originalu/ a diplomei de studii însoţită de foaia matricolă/suplimentu/ fa 

diplomă', 

8 



<J>~ 
, ţ~SPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 

ILFOV 
MlNlSTf:RUL !:DlJCATLEf 

În anul şcolar 2022-2023, candidaţii care au depus dosar de înscriere, vor susţine a doua 

inspecţie curentă, al cărei raport scris va fi adus la inspectorat, în copie certificată pentru conformitate 

cu originalul de către directorul unităţii, în termen de 15 zile de la susţinere, pentru a fi depus la dosar. 

În anul şcolar 2023-2024, candidaţii vor susţine inspecţia specială, al cărei raport scris va fi 

adus la inspectorat, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii, la 

finalul anului şcolar, când se vor mai aduce şi două adeverinţe (Anexa 7 şi Anexa 8), pentru 

completarea dosarului, într-o sesiune anunţată în prealabil de către inspectorul şcolar pentru 

dezvoltarea resursei umane. 

Pentru sesiunea 2023. candidaţii înscrişi la gradul didactic li în anul şcolar 2021-2022, vor 

susţine inspecţia specială, până la 31 mai 2023. 

În perioada 2-9 iunie 2023, candidaţii vor aduce la I.Ş.). llfov, completări la dosar, astfel: 

1. Raportul scris de la inspectia spedală, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de 

către directorul unităţii; 

2. Adeverinţă cu calificativele pe ultimii ani şcolari, de la depunerea dosarului şi până la 

finalizarea inspecţiilor, cu certificarea de către directorul unităţii că nu a fost sancţionat şi că 

îndeplineşte criteriul de vechime efectivă la catedră; (Anexa 7) 

3. Adeverinţă cu nota şi calificativul obţinute la inspecţia specială şi inspecţia curentă 2. (Anexa 8) 

8.3. MODUL DE TRANSMITERE AL DOSARELOR 

Dosarele de înscriere se depun la Secretariatul I.Ş.). Ilfov în format letric, primind număr de 

înregistrare, fiind preluate de către inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane .. 

8.4. MODUL DE SOLUŢIONARE ŞI DE TRANSMITERE A RĂSPUNSURILOR 

Activitate Responsabil 

Verificarea documentelor cererilor pentru Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei 

!Cl/dosarelor de înscriere umane 

Propunerea de aprobare în CA-ul I.Ş.). Ilfov Inspector Şcolar General Adjunct 

Aprobarea/Respingerea solicitărilor Consiliul de Administraţie al I.Ş.). llfov 

Afişarea listelor finale pe site-ul official al Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei 

inspectoratului şcolar, la secţiunea Grade didactice şi umane 
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către centrele de perfecţionare, respective 

BFP /DPPD ale universităţilor. 

Transmiterea listelor finale către inspectorii şcolari Inspectori şcolari de specialitate 

de specialitate 

8.5. MODUL DE FINALIZARE AL DOSARELOR 

Pentru finalizarea înscrierii candidaţilor, din sesiunea 2023, inspectorul şcolar pentru 

dezvoltarea resursei umane transmite către universităţi - centre de perfecţionare - listele finale cu 

candidaţii care vor susţine examenul în anul şcolar 2022-2023, până la data de 15 decembrie 2022. 

După completarea dosarelor cu documentele cerute, acestea vor fi transmise universităţilor -

centre de perfecţionare - pentru care au optat candidaţii la înscriere, de către inspectorul şcolar 

pentru dezvoltarea resursei umane prin poştă, până la data de 1 iulie 2023. 

8.6. DISPOZIŢII FINALE 

În cazul în care un candidat nu primeşte calificativul cel puţin „bine" la evaluarea anuală şi cel 

puţin „bine" la a doua inspecţie curentă, nu poate finaliza examenul în sesiunea pentru care s-a înscris. 

Pentru cadrele didactice afiate în această situaţie inspecţia specială şi, prin urmare, participarea la 

examen se amână cu un an. Inspectoratul şcolar reprogramează a doua inspecţie şcolară curentă pe 

parcursul anului de amânare. 

În cazul în care un candidat este sancţionat disciplinar până la obţinerea gradului didactic II, nu 

poate finaliza examenul în sesiunea pentru care s-a înscris. Astfel, poate finaliza în anul şcolar următor, 

după ridicarea sancţiunii, cu recomandarea Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ şi cu acordul 

inspectoratului şcolar. 

Dacă nici în anul următor, candidatul nu reuşeşte să întrunească condiţiile de finalizare a 

examenului de gradul didactic II, pierde dreptul de a se mai prezenta la examen în sesiunea pentru care 

a fost amânat. El se poate reînscrie pentru o altă sesiune de examen atunci când întruneşte toate 

condiţiile de înscriere. 

Candidaţii pot să se retragă de la susţinerea inspecţiilor curente/specială printr-o cerere 

adresată inspectoratului şcolar, situaţie în care nu mai pot finaliza examenul. (Anexa 4) 

Directorii unităţilor de învăţământ au obligaţia să monitorizeze şi să informeze inspectoratul 

şcolar, până la sfârşitul anului şcolar în care se susţine inspecţia specială, privind îndeplinirea de către 

cadrele didactice înscrise la examenul de acordare a gradului didactic II a condiţiilor de vechime 
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efectivă la catedră precum şi a condiţiilor privind obţinerea calificativului de cel puţin "bine" la 

evaluările anuale. 

Inspectorul pentru dezvoltarea resurselor umane are obligaţia de a informa, până la data de 15 

iunie, prin documente scrise, instituţiile de învăţământ - centre de perfecţionare asupra apariţiei 

situaţiilor menţionate. 

8.7. PRECIZĂRI PRIVIND EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC li 

Perioada de susţinere a probei scrise şi a probei orale este ultima săptămână din luna august. 

Instituţiile şi unităţile de învăţământ - centre de perfecţionare - vor stabili şi afişa data şi locul 

desfăşurării probei de examen. 

Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la testul din 

metodica specialităţii şi, respectiv, la proba orală de pedagogie. Candidaţii care nu obţin nota minimă la 

o probă nu se pot prezenta la probele următoare. 

Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este media 

aritmetică a notei de la proba scrisă şi a notei de la proba orală, fiind de cel puţin 8 (opt). 

8.8. PRECIZĂRI ÎN CAZUL NEPROMOVĂRII EXAMENULUI DE ACORDARE A GRADULUI 

DIDACTIC li 

Candidaţii declaraţi respinşi la examenul de acordare a gradului didactic li se pot reînscrie 

pentru susţinerea examenului prin depunerea unui nou dosar de înscriere şi cu parcurgerea tuturor 

etapelor precizate în procedură. 

Candidaţii înscrişi la examenul pentru acordarea gradului didactic II, care nu au putut susţine 

testul din metodica specialităţii şi/sau proba orală de examen din cauza unor motive obiective, 

susţinute cu documente, şi au fost declaraţi neprezentati. pot solicita aprobarea pentru susţinerea 

acestor probe în sesiunea următoare, cu aprobarea consiliului de administraţie al l.Ş.j. Aprobarea se 

poate acorda în condiţiile refacerii inspecţiei speciale. 

Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane va informa instituţiile de învăţământ -

centre de perfecţionare cu privire la aprobarea/neaprobarea amânării susţinerii probelor. 

8.9. PRECIZĂRI PRIVIND PROMOVAREA EXAMENULUI DE ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II 

Rezultatele examenului de acordare a gradului didactic II vor fi validate de către Ministerul 

Educaţiei prin ordin de ministru. 
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Eliberarea certificatelor-tip pentru acordarea gradului didactic li se face de centrele de 

perfecţionare, după comunicarea primită de la Ministerul Educaţiei. 

Situaţia privind rezultatele examenului pentru acordarea gradului didactic 11, respectiv admişi, 

respinşi, neprezentaţi, nevalidaţi, va fi transmisă de către centrele de perfecţionare inspectoratului 

şcolar judeţean, în termen de 15 zile de la data comunicării validării. Inspectorul şcolar pentru 

dezvoltarea resurselor umane va ţine evidenţa actualizată a situaţiei candidaţilor. 

9. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNSURI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII 

Nr. Domeniul (postul)/acţiunea (operaţiunea) I II III IV V 

Crt. 

1. Inspector şcolar dezvoltarea resursei umane E 

2. Inspector şcolar general V 

Inspector şcolar general adjunct 

3. Inspector şcolar general A 

4. Curriculum şi inspecţie şcolară Ap. 

5. Secretariat SCIM Ah. 

6. Informatizare Ah. 

Web„ 

10. CUPRINS 

Numărul componentei în Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina 

cadrul procedurii 

operaţionale 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 1 

ediţiei sau, supă caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 

operaţionale 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 1 

operaţionale 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, 1 

după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

4. Scopul procedurii operaţionale 2 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 2 
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6. Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii 2 

procedurale 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 3 

operaţională 

8. Descrierea procedurii operaţionale 4-11 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 12 

10. Cuprins 12 

11. Anexe 13-22 

11. ANEXE 

Model Cerere de înscriere la examenul pentru obţinerea gradului didactic li - sesiunea 2024 

-Anexa 1; 

Model Cerere pentru efectuarea primei inspecţii curente în vederea înscrierii la examenul pentru 

acordarea gradului didactic II în sesiunea 2025 -Anexa 2; 

Model Fişă de înscriere la examenul de obtinere a gradului didactic li - sesiunea 2024 - Anexa 3; 

Model Cerere de renunţare grade didactice - Anexa 4; 

Model Adeverinţă calificative anterioare înscrierii -Anexa 5; 

Model Adeverinţă calificativ !Cl - Anexa 6; 

Model Adeverinţă calificative şi vechime - Anexa 7 ; 

Model Adeverinţă notă IS/calificativ IC2 -Anexa 8. 
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Anexa 1 Cerere de înscriere la examenul pentru obţinerea gradului didactic II - sesiunea 2024 

AVIZAT IŞJ, 

Doamnă Inspector Şcolar General, 

Subsemnatul( a) ________________ __, 
[numele după căsătorie (numele de naştere), iniţiala tatălui, prenumele, ·cu majuscule] 

__________ la ______________ _, 
(eduactoare/învăţător /institutor /maistru instructor /profesor I/Ii) (denumirea unităţii de învăţământ şi localitatea) 

absolvent(ă) al(a) _______________ ~ 

promoţia __ ~ specializarea (specializările) _________ _, 

vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de acordare a gradului didactic 11 în 

învăţământ, sesiunea 2024. la specializarea. ____________ . 

Menţionez că am obţinut definitivatul în anul (sesiunea)--~ cu media __ _ 
(luna.anul) 

La 31 august 2024 voi realiza o vechime efectivă la catedră de __ ani, 
(anul susţinerii examenului de gradul II) 

de la examenul de definitivat 
Declar că m-am prezentat Ia examenul de acordare a gradului didactic li şi în sesiunile: 

I sesiune( anul)~ a li-a sesiune( anul)~ a III-a sesiune( anul) __ . 

Am susţinut prima inspecţie curentă (Cl), necesară înscrierii la gradul didactic II, în data 

de ____ apreciată cu calificativul ____ _ 

Doresc să susţin examenul la centrul de perfecţionare. _______ _ 

(Universitatea·DPPD/Colegiul/Liceul Tehnologic·pentru maistri instructori) 

_________ din localitatea----------

(Această opţiune se va face obligatoriu). 

Optez/ nu optez pentru participarea la cursurile de pregătire. 

Date de contact ale candidatului: telefon fix: ___ ~ telefon ma bi!: ____ ~ 

e-mail: __________ . 

Îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere. 

Data. ___ _ Semnătura candidatului ____ _ 

Doamnei Inspector Şcolar General al Inspectoratului Şcolar judeţean Ilfov 
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Anexa 2 Cerere pentru efectuarea primei inspecţii curente în vederea înscrierii 
la examenul pentru acordarea cradului didactic II fn sesiunea 2025 

Unitatea de învăţământ. ______________ _ 

Nr. de înregistrare în unitatea de învăţământ~--------

AVIZAT DIRECTOR, AVIZAT IŞJ, 

G 
Doamnă Inspector Şcolar General, 

Subsemnatul( a) ________________ _, 
[numele după căsătorie (numele de naştere), iniţiala tatălui, prenumele, - cu majuscule] 

_________ la ________________ _ 
( educ./inv./maistru instr.f institutor /profesor I/II) (denumirea unităţii de învăţământ) 

absolvent(ă) al(a) _______________ ~ 

promoţia _____ ~ specializarea __________ _, 

solicit efectuarea unei inspecţii curente de specialitate în vederea înscrierii mele la 
probele de acordare a gradului didactic II, sesiunea 2025. 

la specializarea--------------------

Menţionez că am obţinut definitivatul în sesiunea ____ cu media __ . 
(luna,anul) (daca este cazul) 

La 31august2025 voi realiza o vechime efectivă la catedră de __ ani_ luni __ zile, 
de la obţinerea definitivării în învăţământ. 

Îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere. 

Data ___ _ Semnătura candidatului ____ _ 

Doamnej Inspector Şcolar General al Inspectoratuluj Şcolar judeţean Ilfov 
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Anexa 3 

MINISTERUL EDUCATll:I 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
la examenul de obţinere a gradului didactic li 

(Unitatea de învăţământ unde funcţionează candidatul-localitatea) 
judeţul ILFOV 
Nr. „„„„„/„„„„„„„ 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV 
La 31august2024* candidatul( a) are, de la obţinerea 

definitivării în învăţământ, o vechime efectivă în activitatea 
de predare de.„„ .. ani .. „ ... luni ..... „zile. 

Inspector şcolar pentru dezvoltare resurse umane, 
Nume şi prenume: Mirescu Corina 
Semnătura ................... „ ...•.•.••......••. „ .•..•... 

Data ....... „.„.„.„.„„ 
(se completează de inspectoru! şcolar pentru dezvoltarea resursei 

umane) 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

La probele pentru obţinerea GRADULUI DIDACTIC II în anul (sesiunea) 2024 
În f ţ . d'd t' "** . l' unc 1a 1 ac 1ca „„„„„„ .. „„„„„„„„ .. „„.„„„„„„„„ .. „specia 1tatea 

Numele şi prenumele: 

(numele de pe diploma de studii, iniţiala tatălui, prenumele, numele după căsătorie - cu majuscule)*** 

Instituţia de învăţământ absolvită„„„„„„„.„„„„.„„.„„„„„.„„„„„„„„.„„„„„.„„„„.„„„.„„„.„„„„„, 

„„.„„„.„„„„„„„„„„ .„„.„„„.„„.„„„„„„„„„„„„.„ cu durata de „. „„„„.„ .. „ ani. 
Specializările obţinute prin studii..„„„„.„„ .. „„ ....... „.„ .... „.„.„. „.„ .. „„. „. „ .... „.„„ .. „„. 

Anul obţinerii examenul de definitivat....„ ... „ . .în sesiunea„ ... „.„ .... cu media „„ ... „ .. „„„„„. 
Sesiunile/seriile în care s-a mai prezentat la probele pentru obţinerea gradului didactic II: 

Optez pentru centrul de perfecţionare de la Universitatea „.„ .. „„„„„„.„„ ... „„.„„„„„ ... „„„„„.„.„„ 
„ .... „„„ .... „„„ .. „„ .. „„ .. „„.„„„„.„.„.„„„ .... „„.„.„.„„„„„„. din „„„.„.„„„.„„„„.„„ .. „.„.„„.„.„„„„ 

Mă oblig ca până pe data de 08.06.2024 (anul finalizării examenului) să completez dosarul 
cu raportul scris de inspecţie curentă 2, raportul scris de inspecţie specială şi adeverinţa din 
care rezultă vechimea la catedră de la acordarea definitivării în învăţământ şi până la 31 
august 2024 (anul finalizării examenului). 
Îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta fişă. 

Data „.„„„.„„.„„.„„.„„.„.„.„. Semnătura .................... . 

*se indică anul finalizării examenului. 

**conforn1 Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 art.247 
***Pentru persoanele care şi~au schimbat numele se trece numele de pe diploma de absolvire (ex.: POPESCU V. MARIA căs. DUMITRIU) 
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ADEVERINŢĂ 

Se certifică datele din prezenta fişă de înscriere, se adevereşte că, potrivit înscrisurilor 
din carnetul de muncă, dl. (d-na) „„ .. „ .......................... „„.„„.„ .. „„.„„.„„ .. „.„„.„ .... „.a funcţionat în 
învăţământ, de la data obţinerii examenului de definitivare în învăţământ până în prezent şi 
va funcţiona în continuare până la finalizarea examenului, după cum urmează: 

Funcţia Perioada Vechimea efectivă la 
Nr. Unitatea de 

didactic de la .„.„.„„.„ .•. catedră* Observaţii crt. învăţământ până la 31 august 
ă „.„„„ •• „. ani luni zile 

2.TOTAL 

În anul şcolar** „ .. 202212023 ..... este încadrat(ă) la unitatea noastră în funcţia didactică de 
*** ........................................................................................................... , cu activitatea de bază (cu normă 
" ") **** " d I V V " V mtreaga .............. „„ ...... „ .. „ .................. „ ... , avan ..... „.„ ... ore saptamana. 

DIRECTOR, Data ........... „ ........ . 

Obs.: 
Directorul unităţii şcolare îşi asumă răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta fişă şi 
are obligaţia de a urmări îndeplinirea condiţiilor de vechime efectivă la catedră pe care o va 
acumula candidatul de la data înscrierii până la data finalizării examenului. 

• Se trece vechimea efectivă la catedră de la data acordării definitivării. 
** Se indică anul curent. 
*"'* Conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 art.247 
**** În învăţământ sau cadru didactic asociat cu .. „ .••. „ore/săptămână. 
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Anexa 4 

DOAMNĂ INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

Subsemnatul(a) _________________ ~ 

încadrat (ă) la------------------~ localitatea-----~ 

jud. Ilfov, pe catedra de ------------- , vă rog să-mi aprobaţi 

retragerea de la Examenul de acordare a gradului didactic~ 

seria , de la inspectia curentă/specială la specialitatea 

Solicit retragerea din motive _____________ _ 

Data, Numele şi prenumele 

Semnătura 
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Anexa 5 

(Unitatea de învăţământ-localitatea) 

NR. / ___ _ 

ADEVERINŢĂ 

Adeverim prin prezenta că dl./d-na 
----------~ 

cadru didactic la 

unitatea noastră, înscris(ă) la examenul de acordare a gradului didactic II în învăţământ, 

sesiunea 2024, specialitatea a obţinut în ultimii doi ani şcolari 

următoarele calificative la evaluările anuale: 

Nr. Denumirea unităţii de învăţământ Anul Calificativul 

crt. şcolar acordat 

1 2019-2020 

2 2020-2021 

La data de 31 august 2024 va avea o vechime efectivă de predare de_ ani_ luni_ 

zile de la finalizarea examenului pentru acordarea gradului didactic DEFINITIVAT. 

Menţionăm că dl./d-na a promovat examenul de 

DEFINITIVAT în anul cu media __ _ 

Eliberăm prezenta pentru dosarul de înscriere Ia examenul de obţinere a gradului 

didactic II, sesiunea 2024. 

DIRECTOR, 

(nume şi prenume) 

Semnătura şi ştampila 
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Anexa6 

(Unitatea de învăţământ-localitatea) 

NR. / ___ _ 

ADEVERINŢĂ 

Adeverim prin prezenta că dl./d-na 
-----------~ 

cadru didactic la 

unitatea noastră, înscris(ă) la examenul de acordare a gradului didactic II în învăţământ, 

sesiunea 2024, specialitatea --------- a obţinut următorul calificativ la 

inspecţia şcolară premergătoare depunerii dosarului pentru acordarea gradului didactic II: 

Nr. Denumirea unităţii de Anul Tipul inspecţiei Data Calificativul 

crt. învăţământ şcolar acordat 

Inspecţia curentă 1 
pentru acordarea 

1. gradului didactic 
II 

Eliberăm prezenta pentru dosarul de înscriere la examenul de obţinere a gradului 

didactic II, sesiunea 2024. 

DIRECTOR, 

(nume şi prenume) 

Semnătura şi ştampila 
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Anexa 7 

(Unitatea de învăţământ-localitatea) 

NR. / ___ _ 

MlNISTEIUJt EDUCATIEI 

ADEVERINŢĂ 

Adeverim prin prezenta că dl./ d-na 
----------~ 

cadru didactic în 

unitatea noastră, înscris(ă) la examenul de acordare a gradului didactic II în învăţământ, seria 

2021-2023, specialitatea-------~ a obţinut în ultimii 2 ani şcolari următoarele 

calificative la aprecierile anuale: 

Nr. Denumirea unităţii de învăţământ Anul Calificativul 

crt. şcolar acordat 

1 2021-2022 Anual 

2 2022-2023 Parţial 

Precizăm că până la data eliberării prezentei adeverinţe, dl./d-na profesor nu a fost/ 

a fost sancţionat(ă) conform art. 280 (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

La data de 31 august 2023 va avea o vechime efectivă de predare la catedră de 

ani_ luni_ zile de Ia obţinerea definitivării în învăţământ. 

Menţionăm că dl./d-na profesor a promovat examenul de definitivat în anul cu 

nota __ _ 

Eliberăm prezenta pentru completarea dosarului de înscriere la examenul de obţinere 

a gradului didactic II, sesiunea 2023. 

DIRECTOR, 

(nume şi prenume) 

Semnătura şi ştampila 
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,~SPECTORATULŞCOLARJUDEŢEAN llf li ILFOV 
MINIST~RUL f.DlJCATl El 

Anexa 8 

(Unitatea de învăţământ-localitatea) 

NR. / ___ _ 

ADEVERINŢĂ 

Adeverim prin prezenta că dl./ d-na -----------~cadru didactic în 

unitatea noastră, înscris(ă) la examenul de acordare a gradului didactic II în învăţământ, seria 

2021-2023, specialitatea _________ a obţinut următoarele calificative/ note la 

inspecţiile şcolare pentru acordarea gradului didactic II: 

Nr. Denumirea unităţii de Anul Tipul inspecţiei Data Calificativul 

crt. învăţământ şcolar acordat/Notă 

1. 
Inspecţia curentă II 

2. Inspecţia specială 

Eliberăm prezenta pentru completarea dosarului de înscriere la examenul de obţinere 

a gradului didactic II, sesiunea 2023. 

DIRECTOR, 

(nume şi prenume) 

Semnătura şi ştampila 
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