
Precizări privind înscrierea și obținerea 

gradelor didactice II și I 

an școlar 2014-2015 
 

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/05.01.2011 cu modificările și 
completările ulterioare și ale Metodologiei privind formarea continuă a personalului din 
învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS 5561/07.10.2011 (publicat în Monitorul 
oficial, partea I, nr. 767 bis/31.10.2011), cu modificările și completările ulterioare (OMEN nr. 
3129/01.02.2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 84/07.02.2013, OMEN nr 5397/05.11.2013 
publicat în Monitorul Oficial nr. 700/14.11.2013, OMEN nr 3240/26.03.2014 publicat în Monitorul 
Oficial nr. 340/08.05.2014, partea I)  sunt transmise următoarele precizări: 

- Perioada de înscriere pentru perfecționarea prin grade didactice (gradul didactic II – 
sesiunea 2016 și gradul didactic I seria 2015 - 2017) este 1-31 octombrie 2014. 

- Gradele didactice pot fi obținute la una din specializările înscrise pe diplomă /diplome pe 
care candidatul o/le deține sau  la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic le poate 
preda conform Centralizatorului. 

- Dosarele de înscriere pentru obținerea gradelor didactice II și I se depun la unitatea 
școlară unde funcționează cadrul didactic la momentul depunerii dosarului. 

- Condițiile și actele necesare înscrierii pentru perfecționarea prin grade didactice (gradul 
didactic II și gradul didactic I) vor fi verificate de către directorul unității de învățământ 
pentru fiecare cadru didactic care solicită înscrierea.(Conducerile unităților de învățământ 
verifică existența și legalitatea documentelor din dosarele de înscriere, îndeplinirea 
condițiilor de înscriere, respectarea prevederilor legale). 

- Dosarele cadrelor didactice înscrise la unitatea de învățământ la examenul pentru 
acordarea gradului didactic II și pentru acordarea gradului didactic I, care îndeplinesc 
condițiile legale, vor fi înaintate de către conducerile unităților de învățământ, 
inspectoratului școlar, pentru înregistrarea înscrierii conform metodologiei, până la data de 
31 octombrie 2014. 

- Precizările referitoare la examenul național pentru obținerea  definitivării în 

învățământ – sesiunea 2015, vor fi transmise ulterior unităților de învățământ 
preuniversitar, după aprobarea prin ordin al ministrului educației naționale a calendarului și 
metodologiei care reglementează organizarea și desfășurarea acestui examen. 
 

Precizări privind gradul didactic IIPrecizări privind gradul didactic IIPrecizări privind gradul didactic IIPrecizări privind gradul didactic II    

-  În vederea înscrierii pentru susținerea gradului didactic II, în perioada 1-31 octombrie cu un 
an înaintea depunerii dosarului, cadrele didactice vor solicita efectuarea primei inspecții 
curente, printr-o cerere depusă conducerii unității de învățământ unde funcționează. 
Cererile vor fi aprobate în consiliul de administrație al unității ți vor fi transmise către 
inspectoratul  școlar, serviciul perfecționare, unde se înregistrează. Inspecția solicitată are 
loc în anul școlar premergător depunerii dosarului. 

- Examenul de gradul II în învățământ constă în: 
o Susținerea a două inspecții curente, prima desfășurată în anul premergător 

depunerii dosarului și a doua în anul depunerii dosarului. Inspecțiile curente sunt 



valabile 4 ani de activitate didactică îndepliniți la data finalizării examenului. 
Calificativul minim acceptat este ”bine”. 

o Susținerea unei inspecții speciale, desfășurată în anul susținerii examenului. 
Inspecția specială este valabilă numai în anul școlar în care a fost efectuată, nota 
minimă necesară promovării este 8. 

o Proba scrisă din metodica specialității, nota minimă necesară promovării este 8 
o Proba orală de pedagogie, nota minimă necesară promovării este 8 

- Media de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este media aritmetică 
a notei de la proba scrisă și a notei de la proba orală și este cel puțin 8. 
 

CodiCodiCodiCodiții de înscriere la data depunerii dosaruluiții de înscriere la data depunerii dosaruluiții de înscriere la data depunerii dosaruluiții de înscriere la data depunerii dosarului    

- Vechimea efectivă la catedră de la susținerea examenului de definitivare este de minim 4 
ani până la 31 august a anului în care se susține examenul, sau minim de 3 ani până la 31 
august a anului în care se susține examenul, în condițiile în care nota la definitivare este 
10.  

o Se ia în calcul perioada în care s-a prestat activitate efectivă de predare ca personal 
calificat 

o Perioada de suspendare a contractului de muncă din inițiativa salariatului nu se 
consideră vechime la catedră 

o Perioada concediului de maternitate este vechime la catedră 
o Cadrele didactice care au rezervare de catedră trebuie să aibă cel puțin 4 ore de 

predare săptămânal din anul premergător înscrierii până în anul susținerii 
examenului 

o Vechimea se poate calcula și din fracții de normă. 
- Calificativul cel puțin ”bine” la evaluările anuale și la inspecțiile școlare din ultimii 2 ani de 

activitate premergători înscrierii. 

Dosarul de înscriere conDosarul de înscriere conDosarul de înscriere conDosarul de înscriere conține urmține urmține urmține următoarele ătoarele ătoarele ătoarele documente:documente:documente:documente:    

o Cererea tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului şcolar,  
o Fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea unităţii de învăţământ, 

conform anexei 1 la OMEN nr. 5397/05.11.2013  
o Copii ale următoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de către 

conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte 
de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, document privind 
schimbarea numelui - după caz;  

o Copii legalizate ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la 
diplomă; 

o Copia de pe certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, 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;  

o  Dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale în ultimii 2 ani şcolari                       
(cel puţin “bine”); 

o Dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii 2 ani şcolari;  
o Recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului profesoral 

al unităţii de învăţământ unde este încadrat;  
o Copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată 

pe fiecare pagină pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;  



o Copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele 
didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular, certificată pentru 
conformitate cu originalul de către conducerea şcolii. 

Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II, care până la 
obţinerea acestui grad nu primesc calificativul de cel puţin „bine”  la evaluările anuale şi cel 
puţin „bine”  la a doua inspecţie curentă, nu pot finaliza examenul pentru sesiunea pentru care 
s-au înscris. În această situaţie, se reprogramează a doua inspecţie curentă pe parcursul anului 
de amânare iar inspecţia specială şi participarea la examen se amână cu un an. 

Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II, care până la 
obţinerea acestui grad, au fost sancţionate disciplinar, nu pot finaliza examenul pentru sesiunea 
pentru care s-au înscris. În această situaţie examenul se poate finaliza în anul şcolar următor, 
numai după ridicarea sancţiunii, cu recomandarea 

 Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ  şi cu acordul inspectoratului şcolar. În cazul în 
care, pe parcursul anului de amânare, cadrul didactic nu reuşeşte să îndeplinească toate 
condiţiile prevăzute, pierde dreptul de a se mai prezenta la examen în sesiunea pentru care a 
fost amânat. 

Candidaţii declaraţi respinşi la examenul de susţinere a gradului didactic II se pot reînscrie prin 
depunerea unui nou dosar şi cu parcurgerea tuturor etapelor. Candidaţii înscrişi pentru 
examenul de grad II care nu s-au prezentat din motive obiective, pot solicita susţinerea gradului 
în anul următor, cu refacerea inspecţiei speciale.  

Precizări privind gradul didactic IPrecizări privind gradul didactic IPrecizări privind gradul didactic IPrecizări privind gradul didactic I    

-  În vederea înscrierii pentru susținerea gradului didactic I, în perioada 1 -31 octombrie cu 

un an înaintea depunerii dosarului, cadrele didactice vor solicita efectuarea primei 
inspecții curente, printr-o cerere depusă conducerii unității de învățământ unde 
funcționează. Cererile vor fi aprobate în consiliul de administrație al unității ți vor fi 
transmise către inspectoratul  școlar, serviciul perfecționare, unde se înregistrează. 
Inspecția solicitată are loc în anul școlar premergător depunerii dosarului. 

- Examenul de gradul I în învățământ constă în: 
o Susținerea a două inspecții curente, prima desfășurată în anul școlar premergător 

depunerii dosarului și a doua după susținerea colocviului și până la inspecția 
specială. Inspecțiile curente sunt valabile 4 ani de activitate didactică îndepliniți la 
data finalizării examenului. Calificativul minim acceptat este ”foarte bine”. 

o Colocviul de admitere desfășurat la centrele de perfecționare în perioada 15 
ianuarie-15 februarie, în anul școlar în care a fost depus dosarul.  

o Elaborarea și depunerea lucrării metodico-științifice la centrul de perfecționare până 
la 31 august a anului școlar următor celui în care s-a susținut colocviu. Nota minimă 
acceptată pentru lucrare este 9.  

o Susținerea unei inspecții speciale  
o Susținerea lucrării metodico-științifice, nota minimă acceptată pentru lucrare este 

9. Inspecția specială ș susținerea lucrării metodico-științifice se desfășoară în 
aceeași zi. 

- Media de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I este nota finală 
obținută pentru lucrarea metodico-științifică (media aritmetică a notelor de la lucrare și 
susținerea lucrării) este cel puțin 9. 
 



CodiCodiCodiCodiții de înscriere la data depunerii dosaruluiții de înscriere la data depunerii dosaruluiții de înscriere la data depunerii dosaruluiții de înscriere la data depunerii dosarului    

- Vechimea efectivă la catedră de la susținerea examenului de grad II este de minim 4 ani 
până la 31 august a anului în care se susține lucrarea, sau minim de 3 ani până la 31 
august a anului în care se susține lucrarea, în condițiile în care nota la gradul didactic II 
este 10.  

o Se ia în calcul perioada în care s-a prestat activitate efectivă de predare ca personal 
calificat 

o Perioada de suspendare a contractului de muncă din inițiativa salariatului nu se 
consideră vechime la catedră 

o Perioada concediului de maternitate este vechime la catedră 
o Cadrele didactice care au rezervare de catedră trebuie să aibă cel puțin 4 ore de 

predare săptămânal din anul înscrierii până în anul susținerii examenului. 
o Vechimea se poate calcula și din fracții de normă. 

- Calificativul ”foarte bine” la evaluările anuale și la inspecțiile școlare din ultimii 2 ani de 
activitate premergători înscrierii. 

Dosarul de înscriere conDosarul de înscriere conDosarul de înscriere conDosarul de înscriere conține urmține urmține urmține următoarele documente:ătoarele documente:ătoarele documente:ătoarele documente:    

1. Cererea tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului şcolar,  
2. Fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea unităţii de învăţământ, 

conform anexei 5 la OMEN nr. 5397/05.11.2013  
3. Copii ale următoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de către 

conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de 

identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea 
numelui - după caz;  

4. Copii legalizate ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la 
diplomă; 

5. Copia de pe certificatul de acordare a gradului didactic II, semnată pentru 
conformitate cu originalul de către conducerea şcolii; în cazul schimbării specialităţii faţă 
de examenul de gradul  II se va depune în copie, certificată pentru conformitate cu 
originalul de către conducerea şcolii, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru 
noua specializare; 

6. Dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale în ultimii 2 ani şcolari                    
(cel puţin “foarte bine”); 

7. Dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii 2 ani şcolari;  
8. Recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului profesoral al 

unităţii de învăţământ unde este încadrat;  
9. Copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată 

pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;  
10. Copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele 

didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular,  
 

Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I care, până la 
obţinerea acestui grad nu primesc calificativul de cel puţin „ foarte bine”  la evaluările 
anuale şi cel puţin „foarte bine”  la a doua inspecţie curentă, nu pot finaliza examenul 
pentru sesiunea pentru care s-au înscris. În această situaţie, se solicită amânarea cu un an 
a susţinerii examenului şi reprogramarea inspecţiei.  



Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I, care până la 
obţinerea acestui grad, au fost sancţionate disciplinar, nu pot finaliza examenul pentru sesiunea 
pentru care s-au înscris. În această situaţie examenul se poate finaliza în anul şcolar următor, 
numai după ridicarea sancţiunii, cu recomandarea Consiliului profesoral al unităţii de 
învăţământ  şi cu acordul inspectoratului şcolar.  

Cadrele didactice care nu promovează colocviul de admitere se pot reînscrie pentru anul 
şcolar următor, prin depunerea unui nou dosar şi cu parcurgerea tuturor etapelor. Cadrele 
didactice care din motive justificative nu pot depune lucrarea metodico-ştiinţifică în termenul 
prevăzut, pot solicita amânarea pentru un an. Cadrele didactice care nu promovează examenul 
de grad didactic I, se pot reînscrie pentru susţinerea examenului după doi ani, prin depunerea 
unui nou dosar şi parcurgerea tuturor etapelor. 

 

Alte precizări: 

� În perioada de suspendare a contractului individual de muncă din iniţiativa cadrului 
didactic, nu se efectuează inspecţii curente-speciale şi nu se pot susţine probe de 
examen. 

� Directorii unităţilor şcolare vor transmite către inspectoratul şcolar în perioada 7-14 iunie 
2014 copiile proceselor verbale la inspecţiile curente şi inspecţiile speciale derulate în 
anul şcolar 2014-2015, autentificate prin ştampilă şi semnătură pe fiecare pagină. 
Fiecare proces verbal de la inspecţiile de grad Ii şi grad I va fi însoţit de o adeverinţă din 
care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de participare la examen. 

 

 


