
CALENDARUL 

activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice 

prin susţinerea probelor de acordare a gradelor didactice pentru anul 

şcolar 2012-2013 
   

 În perioada 1-31 octombrie 2012 se fac înscrieri pentru: 

- gradul II – sesiunea 2014; 

- gradul I – seria 2013 - 2015; 

 

 şi se depun cereri de preînscriere pentru: 

- gradul II – 2015; 

- gradul I – 2014-2016, astfel: 

 1 – 24 octombrie 2012 – depunerea cererilor şi a dosarelor la unitatea de 

învăţământ; 

 25 - 30 octombrie 2012 – predarea cererilor şi a dosarelor la IŞJ Botoşani de către 

directorul / responsabilul cu dezvoltarea resursei umane /secretarul unităţii de 

învăţământ. 

 



PRECIZĂRI 

cu privire la etapa de înscriere la examenele  

pentru acordarea gradelor didactice în învăţământ 
 În fişa de înscriere vechimea se consemnează cu anticipaţie, calculându-se până la 

data finalizării examenului (31 august …........).  În situaţia în care nu se realizează 

vechimea consemnată cadrul didactic şi unitatea de învăţământ va anunţa IŞJ în timp 

util. 

 Pe adresa de internet a inspectoratului şcolar www.isjbotosani.ro  se găsesc 

formularele pentru înscriere/pre]nscriere, exemple de completare a cererilor şi a fişelor 

de înscriere,  lista centrelor de perfecţionare cu specializările aprobate, precum şi alte 

informaţii privind perfecţionarea personalului didactic. 

 Cererea de preînscriere sau  dosarul de înscriere se depune de către cadrul didactic la 

secretariatul unităţii de învăţământ până cel târziu 24 octombrie 2012 şi vor fi aduse la 

IŞJ de către directorul, responsabilul cu dezvoltarea resursei umane sau secretarul 

unităţii de învăţământ până la sfârşitul lunii octombrie, în ziua planificată conform 

graficului.  

 

!! Cadrele didactice care au luat definitivatul sau gradul II cu media 10,00 se pot 

înscrie cu un an mai devreme !! 

GRADUL II 

 Preînscrierea la gradul II se face în octombrie 2012 pentru sesiunea 2015 prin 

depunerea unei cereri în care se solicită efectuarea primei preinspecţii/inspecţii curente 

(P1) în anul şcolar 2012-2013, preinspecţie necesară la dosarul de înscriere care 

urmează să fie depus în octombrie 2013. 

  

 Înscrierea la gradul II se face, prin depunerea dosarului de înscriere, în luna 

octombrie, cu doi ani înainte de susţinerea inspecţiei speciale şi a examenelor din 

august, respectiv  în anul următor preînscrierii. În perioada 1- 31 octombrie 2012 se 

vor înscrie pentru gradul II – sesiunea 2014 cadrele didactice care au obţinut 

definitivarea în sesiunea 2010  sau în sesiunile anterioare. În primul consiliu profesoral 

din anul şcolar 2012 – 2013  cadrul didactic va solicita consiliului recomandare pentru 

înscriere la grad. Această recomandare nu este necesară pentru cadrele didactice care 

depun cerere de preînscriere.  Solicitarea va fi discutată şi în consiliul de administraţie 

al unităţii de învăţământ. La data înscrierii candidatul trebuie să aibă efectuată prima 

inspecţie curentă (IC1). În anul şcolar în care s-a depus dosarul se susţine inspecţia 

curentă  2 (IC 2), urmând ca în anul şcolar următor să se susţină inspecţia specială.  

 

 Inspecţia specială se susţine în perioada  1 noiembrie - 5 iunie în anul şcolar în care 

se susţine examenul final. Inspecţiile se fac la o diferenţă de timp de cel puţin 
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o lună.  Inspecţiile curente sunt valabile 4 ani. Inspecţia specială este 

valabilă numai în anul şcolar în care a fost efectuată. 
   Candidaţii amânaţi în sesiunea 2012  vor depune un nou dosar de înscriere 

pentru sesiunea 2013.  

   Candidaţii declaraţi respinşi în sesiunea 2012 vor depune cerere de 

preînscriere, urmând ca în octombrie 2013 să depună dosar de înscriere pentru 

sesiunea 2015. 

   Candidaţii declaraţi respinşi în sesiunea 2011 vor depune un nou dosar de 

înscriere în octombrie 2012 pentru sesiunea 2014. 

Condiţiile de înscriere la gradul II: 

 încadrarea cu funcţia de bază în învăţământ (personalul didactic care ocupă funcţii 

cu drept de rezervare a catedrei trebuie să aibă cel puţin 4 ore de predare 

săptămânal în anul când li se efectuează inspecţia şcolară specială); 

 stagiu de predare efectivă la catedră de cel puţin 4 ani (3 ani pentru personalul 

didactic care a promovat definitivatul cu media 10) efectuat de la obţinerea 

definitivării în învăţământ până la finele anului şcolar în care se finalizează 

examenul; 

 recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ; 

 calificativul cel puţin „bine” obţinut la aprecierile anuale şi inspecţiile şcolare din 

ultimii doi ani înainte de momentul înscrierii şi până la finalizare; 

 calificativul cel puţin ”bine” la cele două inspecţii curente (de dinaintea înscrierii şi 

până la finalizare); 

 progresul şcolar realizat la disciplina(ele), clasa(ele) controlate, apreciat de către 

cadrul didactic care efectuează inspecţiile curente prin raportarea rezultatelor şcolare 

obţinute de către elevi la data inspecţiilor curente la cele obţinute la evaluările 

anterioare, pe un interval de timp de cel puţin două luni; 

 rezultate bune şi foarte bune în activitatea instructiv-educativă cu elevii şi în 

activitatea metodică; 

 comportare demnă în şcoală, familie şi societate, respectarea normelor deontologice. 

 Cadrele didactice care până la obţinerea gradului didactic II în învăţământ au fost 

sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic. Numai după 

ridicarea sancţiunii, cu recomandarea consiliului profesoral al unităţii de 

învăţământ unde sunt încadrate şi acordul inspectoratului şcolar judeţean, cadrele 

didactice aflate în situaţia de mai sus pot să-şi finalizeze obţinerea gradelor didactice în 

anul şcolar următor. 

 

 



 

GRADUL I 

 

 Preînscrierea la gradul  I se face în octombrie 2012 pentru seria 2014 - 2016 prin 

depunerea unei cereri în care se solicită efectuarea primei inspecţii curente (IC 1) în 

anul şcolar 2012 - 2013, preinspecţie care este necesară la dosarul de înscriere ce 

urmează să fie depus în octombrie 2013.  

    Cadrele didactice care au obţinut gradul II în sesiunea 2011 vor depune dosar de 

înscriere pentru seria 2013 – 2015 (2013 colocviu, 2015  finalizare).   

    Cadrele didactice care au promovat gradul II cu media 10 în sesiunea 2012 pot 

depune dosar de înscriere în octombrie 2012 cu condiţia promovării inspecţiei curente 

1. 

 Condiţiile de înscriere la gradul I: 
 încadrarea cu funcţia de bază în învăţământ (personalul didactic care ocupă funcţii 

cu drept de rezervare a catedrei trebuie să aibă cel puţin 4 ore de predare 

săptămânal în anul când li se efectuează inspecţia şcolară specială); 

 stagiu de predare efectivă la catedrăde cel puţin 4 ani (3 ani pentru personalul 

didactic care a promovat gradul didactic II cu media 10) efectuat  de la 

obţinerea gradului didactic II în învăţământ până la finele anului şcolar în care se 

finalizează examenul; 

 recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat 

cadrul didactic respectiv; 

 calificativul „ foarte bine” obţinut la aprecierile anuale şi la eventualele inspecţii 

şcolare din ultimii doi ani de activitate premergători înscrierii şi până la finalizare; 

 calificativul ”foarte bine” la cele două inspecţii curente (de dinaintea înscrierii şi 

până la finalizare); 

 progresul şcolar realizat la disciplina(ele), clasa(ele) controlate, apreciat de către 

cadrul didactic care efectuează inspecţiile curente prin raportarea rezultatelor 

şcolare obţinute de către elevi la data inspecţiilor curente la cele obţinute la 

evaluările anterioare, pe un interval de timp de cel puţin două luni; 

 rezultate bune şi foarte bune în activitatea instructiv-educativă cu elevii, în 

activitatea metodică; 

 desfăşurarea unor activităţi semnificative pentru manifestarea competenţelor, 

constructiv-creatoare în domeniul psihopedagogic şi metodico ştiinţific, cum ar fi: 

-elaborarea de „instrumente” şi materiale necesare inovării practicii şcolare, 

cercetări constatative, operaţionale, ameliorative etc.; 

-desfăşurarea cu bune rezultate a unor activităţi şcolare şi extraşcolare etc.; 

-lucrări personale de creaţie pentru cadrele didactice cu specialitatea arte plastice. 

 comportare demnă în şcoală, familie şi societate, respectarea normelor deontologice. 



     Cadrele didactice care până la obţinerea gradului didactic I în învăţământ au fost 

sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic. Numai după ridicarea 

sancţiunii, cu recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde sunt 

încadrate şi cu acordul inspectoratului şcolar judeţean, cadrele didactice aflate în 

situaţia de mai sus pot să-şi finalizeze obţinerea gradelor didactice în anul şcolar 

următor. 

 Pentru înscriere la gradul  I se depune dosar. Se pot înscrie în octombrie 2012 

pentru gradul I – seria 2013-2015 cadrele didactice care au obţinut gradul II în sesiunea 

2011 sau în sesiunile anterioare, au depus cerere de preînscriere în anul şcolar 

precedent şi au susţinut prima inspecţie curentă (IC 1). În primul consiliu profesoral 

din anul şcolar 2012-2013 cadrul didactic va solicita consiliului recomandare 

pentru înscriere la grad. Această recomandare nu este necesară pentru cadrele 

didactice care depun cerere de preînscriere. Solicitarea va fi discutată şi în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ.  În anul şcolar în care s-a depus dosarul se 

susţine colocviul de admitere (15 ianuarie - 15 februarie). La data înscrierii candidatul 

trebuie să aibă efectuată prima inspecţie curentă  (IC 1). Până la finele anului următor 

înscrierii (31 august 2014) se depune lucrarea metodico-ştiinţifică la facultatea/colegiul 

unde s-a susţinut colocviul. Se  susţine a doua inspecţie curentă  (IC2) şi apoi se 

planifică inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice. 

 In cazul gradului I seria 2013 - 2015, anul 2013  semnifică anul susţinerii 

colocviului şi anul 2015 semnifică anul finalizării examenului. 

 Cadrele didactice înscrise să susţină probele acestui examen în seria 2013 - 2015 

vor depune, la centrele de perfecţionare, în perioada 1- 19 decembrie 2012, cererile 

privind opţiunea pentru tema lucrării metodico-ştiinţifice. La cerere se anexează şi 

bibliografia pe care o va utiliza cadrul didactic la elaborarea lucrării. Tema se va alege 

dintr-o listă propusă de centrul de perfecţionare. Ca urmare este bine ca cei în cauză, să 

se gândească, în prealabil, la o temă din domeniul specialităţii la care vor susţine 

gradul, temă pe care ar prefera să o abordeze în lucrare. Colocviul de admitere pentru 

candidaţii din seria 2013 - 2015 se va desfăşura în ianuarie – februarie 2013  după un 

grafic pe care îl va stabili fiecare facultate/colegiu în funcţie de disponibilitatea lor. Se 

recomandă cadrelor didactice să se intereseze la secretariatul facultăţii/colegiului 

asupra datei exacte de desfăşurare a colocviului în momentul depunerii.  

 Pentru informaţii detaliate se va consulta O.M. 5561/07.10.2011 cu privire la 

Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar.  

 Cadrelor didactice înscrise la gradele didactice li se efectuează inspecţii 

curente şi inspecţii speciale după cum urmează: 

- Pentru gradul II - sesiunea 2013 se efectuează a doua inspecţie curentă  (IC 

2), în cazul în care nu a fost efectuată  şi inspecţia specială, în perioada 01.11.2012-

04.06.2013  la diferenţă de timp de cel puţin o lună; 



- Pentru gradul II – sesiunea 2014 se efectuează a doua inspecţie curentă  (IC2), 

în perioada 01.11.2012 - 04.06.2013. 

- Pentru gradul II – sesiunea 2015 se efectuează prima inspecţie curentă (IC1), 

în perioada 01.11.2012 - 04.06.2013, preinspecţie necesară la dosarul de înscriere 

care se depune în perioada 01-31.10.2013. 

- Pentru gradul I - seria 2011 – 2013 se susţine inspecţia specială şi lucrarea 

metodico-ştiinţifică, evaluate de o comisie specială propusă de universitate şi 

aprobată de MECTS.  Lucrarea trebuia depusă până la 31 august 2012.  Sunt 

necesare cele două inspecţii curente. În situaţia în care a doua inspecţie curentă (IC 2) 

nu a fost efectuată aceasta se efectuează înainte de inspecţia specială la diferenţă de 

timp de cel puţin o lună; 

- Pentru gradul I - seria 2012 – 2014  se efectuează a doua inspecţie curentă  

(IC 2), în perioada 01.11.2012 - 04.06.2013; 

- Pentru gradul I - seria 2013 – 2015 colocviul de admitere are loc în perioada 

ianuarie – februarie  2013, după cum planifică fiecare facultate. În perioada 

decembrie  2012  candidaţii depun la secretariatul facultăţii cerere privind tema şi 

bibliografia lucrării metodico-ştiinţifice; 

- Pentru gradul I - seria 2014 – 2016  se efectuează prima inspecţie curentă  (IC 

1), în perioada 01.11.2012 - 04.06.2013, preinspecţie necesară la dosarul de înscriere 

care se depune în perioada 01-31.10.2013; 

 Inspecţiile curente (IC 1 şi IC 2) constau în 4 ore/activităţi  asistate şi 

urmăreşte proiectarea, planificarea şi realizarea activităţii didactice, evaluarea 

activităţii elevului, progresul şcolar realizat de elevi prin raportarea rezultatelor 

şcolare obţinute de către elevi la data inspecţiilor curente la cele obţinute la evaluările 

anterioare, pe un interval de timp de cel puţin două luni, elaborarea de „instrumente” 

şi materiale necesare inovării practicii şcolare, cercetări constatative, operaţionale, 

ameliorative etc. La inspecţia curentă se încheie raport scris (modelul se află pe site-

ul www.isjbotoşani.ro) care se consemnează în registrul unităţii de învăţământ şi se 

urmăresc criteriile din fişa de evaluare a activităţii didactice, care se şi completează. 

Cadrul didactic inspectat este apreciat cu calificativ. Calificativul minim de 

promovare este „bine” pentru gradul II, respectiv „foarte bine” pentru gradul I. 

Inspecţia curentă este valabilă în ultimii 4 ani de activitate didactică înainte de 

susţinerea gradului II, respectiv a gradului I. Inspecţia specială pentru definitivat nu 

este valabilă ca primă inspecţie curentă pentru gradul II, respectiv cele pentru gradul 

II nu sunt valabile şi pentru gradul I.  

 Inspecţia specială se susţine în perioada 1 noiembrie - 1 iunie în anul şcolar 

în care se susţine examenul. Inspecţia specială constă în asistenţă la minim 4 

ore/activităţi şi urmăreşte activitatea didactică, activitatea educativă în şcoală şi în 

afara ei, activitatea de perfecţionare (metodică şi ştiinţifică), conduita în cadrul şcolii 

şi a comunităţii şcolare, puncte forte/puncte slabe, etc. La inspecţia specială se 

acordă notă. Nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este minim 8 atât 

http://www.isjbotoşani.ro/


pentru gradul II cât şi pentru gradul I. La gradul I nota se calculează ca medie 

aritmetică a notelor acordate de cei trei membrii ai comisiei. Inspecţia specială este 

valabilă numai în anul şcolar respectiv (extras metodologie). La inspecţia specială se 

întocmeşte raport scris (modelul se află pe site-ul www.isjbotoşani.ro).  

 Rapoartele scrise se consemnează în registrul de inspecţii al unităţii de 

învăţământ. Formularele puse la dispoziţia metodiştilor constituie instrumente 

orientative de lucru (anexa 8 la metodologie). 

 Rapoartele scrise se completează citeţ, cu numele candidatului înscris în 

diploma de studii, iniţiala tatălui, prenumele şi numele după căsătorie (ex. POPESCU 

V. MARIA  căs. DUMITRIU). Se precizează tipul de inspecţie, examenul pentru care 

se face inspecţia, sesiunea, funcţia didactică (educatoare/învăţător/profesor/maistru), 

specialitatea, unitatea de învăţământ, data efectuării inspecţiei, cine efectuează 

inspecţia, iar la final numele celui inspectat şi nota acordată/calificativul acordat. 

Copiile rapoartelor scrise şi a proceselor - verbale se ştampilează cu amprenta în 

original pe fiecare pagină. Rapoartele de inspecţie şi procesele-verbale de inspecţie 

curentă se trimit la IŞJ în termen de 7 zile de la efectuarea inspecţiei. Dacă candidatul 

are lipsă documente la dosar, documentele respective se ataşează la raportul de 

inspecţie specială.  

  Examenul de gradul II va fi planificat  în a doua jumătate a lunii august 

2012.  Fiecare facultate stabileşte, în această perioadă, graficul probelor pe zile. 

Aceste date vor fi postate pe pagina de net a IŞJ www.isjbotosani.ro, după ce vor fi 

stabilite şi transmise de centrele de perfecţionare.  

 

 Programele de examen au fost actualizate.  Aceste programe pot  fi consultate la 

CCD Botoşani sau pe pagina de net a M.E.C.T.S. 

 

 Precizări extrase din OM 5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar. 

 

Inspector Şcolar General,                                  Inspector şcolar de specialitate  

Prof. Mihaela HUNCĂ                                           pentru dezvoltarea resursei umane, 

                                                                             prof. Olivia Gornea 
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