CondiŃii de înscriere la examenele pentru obŃinerea
gradelor didactice II şi I, în anul şcolar 2019-2020
I. În perioada 20 septembrie – 01 octombrie 2019, în unităŃile şcolare se fac înscrieri pentru
obŃinerea gradelor didactice II şi I în învăŃământ, după cum urmează :
Cu dosar, pentru:
a. gradul didactic II, sesiunea 2019 - 2021;
b. gradul didactic I, seria 2019-2022;
Cu cerere, pentru :
a. Efectuarea primei inspecŃii curente, în vederea depunerii dosarului de obŃinere a gradului
didactic II, seria 2020-2022;
b.Efectuarea primei inspecŃii curente, în vederea depunerii dosarului de obŃinere a gradului
didactic I, seria 2020-2023.

REÎNSCRIERI
Cadrele didactice care nu au promovat examenul pentru obŃinerea gradului didactic II, se
reînscriu cu cerere pentru gradul didactic II (examenul poate fi repetat la un interval de cel puŃin
2 ani şcolari, prin depunerea unui dosar de înscriere şi parcurgerea tuturor etapelor ;
Cadrele didactice care nu au promovat examenul pentru obŃinerea gradului didactic I il pot relua
după un interval de cel puŃin 2 ani şcolari, prin depunerea unui dosar de înscriere şi parcurgerea tuturor
etapelor.

ObservaŃii:
 Înscrierile se fac la unitatea şcolară unde funcŃionează cadrul didactic în anul şcolar 20192020.
 CondiŃii de înscriere – conform Legii EducaŃie NaŃionale nr. 1/2011 şi Metodologiei de
formare continuă a personalului didactic din învăŃământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS
nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 Actele necesare – conform Metodologiei nr. 5561/2011 pentru gradul didactic II şi gradul
didactic I, cu modificările şi completările ulterioare.
 Orice schimbare a numelui candidatului apărută după depunerea dosarului de înscriere,
până la promovarea examenului, se anunŃă la Inspectoratul Şcolar JudeŃean GalaŃi –
inspector dezvoltare resurse umane, prin copii autentificate conform cu originalul după
actele doveditoare, transmise cu procesele-verbale de la inspecŃii.
 În perioada 05-10 iunie 2020 fiecare unitate şcolară va trimite la IŞJ, inspector dezvoltare
resurse umane, adeverinŃa privind vechimea efectivă la catedră şi calificativul anual obŃinut,
pentru fiecare cadru didactic înscris la grade (conform modelului).
II. În perioada 01 octombrie – 31 octombrie 2019, dosarele şi cererile menŃionate se
prezintă de către conducerea unităŃilor şcolare, la Inspectoratul Şcolar JudeŃean GalaŃi –
inspector dezvoltarea resurselor umane, pentru verificare şi înregistrare.
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a) Dosarele vor fi însoŃite de tabele nominale în 2 exemplare (vezi anexa 5), alcătuite
separat pentru gradul didactic II - sesiunea 2019 -2021 şi gradul didactic I, sesiunea 20192022.
III. Procesele verbale (copii conform cu originalul din registrul de inspecŃii şcolare al
unităŃii şcolare) şi fişele de evaluare (copii conform cu originalul) de la :
1. InspecŃiile speciale (apreciate cu notă, după 4 ore de asistenŃă):
- se transmit la IŞJ GalaŃi în termen de 5 zile, în 2 exemplare: unul pentru inspector dezvoltare
resurse umane şi al doilea pentru inspectorul de specialitate;
- data limită de efectuare a inspecŃiilor speciale pentru gradul II, sesiunea 2018 -2020, este 30
mai 2020;
- data limită de transmitere a ultimelor procese verbale este 10 iunie 2020.
2. InspecŃiile curente (apreciate cu calificativ, după 4 ore asistenŃă):
- se transmit la IŞJ GalaŃi în termen de 5 zile, în 2 exemplare: unul pentru inspector
dezvoltare resurse umane şi al doilea pentru inspectorul de specialitate;
- data limită de efectuare a inspecŃiilor curente este 30 mai 2020 ;
- data limită de transmitere a ultimelor procese verbale este 10 iunie 2020.
Cadrele didactice înscrise la definitivat şi grade didactice care în timpul anului şcolar
renunŃă la susŃinerea inspecŃiilor, vor anunŃa în scris conducerea şcolii ; directorul şcolii este
obligat să trimită cererile de renunŃare ale acestora la IŞJ, cu adresă de înaintare şi/sau, să
informeze IŞJ, prin adresă scrisă, despre cadrele didactice care, din variate motive, nu au susŃinut
inspecŃiile curente sau speciale şi nu au depus cereri de renunŃare.
SituaŃia nominală a cadrelor didactice din şcoală, care urmează o formă de perfecŃionare prin
grade didactice, va fi permanent actualizată, (având în vedere înscrierile şi reînscrierile,
renunŃările la inspecŃii, eventualele sancŃiuni, mişcarea cadrelor didactice, concediile de creştere a
copilului, concediile fără plată sau plecarea cadrelor didactice din sistem ) .
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CONDIłII DE OBłINERE A GRADELOR DIDACTICE II şi I ÎN ÎNVĂłĂMÂNT

Pentru gradul didactic II , conform art. 26 din metodologia aprobată prin OMECTS cu nr.
5561/2011
gradul didactic II se poate obŃine de către personalul didactic de predare care are o vechime efectivă
la catedră de cel puŃin 4 ani de la definitivarea în învăŃământ (până la susŃinerea examenelor de grad
II) şi care demonstrează competenŃă în activitatea instructiv-educativă, consemnată în fişa de
evaluare anuală;
cadrele didactice cu drept de rezervare a catedrei trebuie sa aibă cel puŃin 4 ore săptămânal, tot anul
şcolar în care se va susŃine inspecŃia curentă şi /sau inspecŃia specială;
Conform metodologiei aprobate prin OMECTS cu nr. 5561/2011, trebuie îndeplinite următoarele
condiŃii:
calificativul cel puŃin “bine” obŃinut la aprecierile anuale şi la inspecŃiile curente în ultimii 3 ani
şcolari înainte de momentul înscrierii şi până la obŃinerea gradului didactic II;
fără sancŃiuni în ultimii 3 ani şcolari până la înscriere şi nici în perioada de la înscriere până la
obŃinerea gradului II ;
efectuarea a 2 inspecŃii curente şi o inspecŃie specială, efectuate pe parcursul celor 4 ani vechime
efectivă la catedră de la obŃinerea definitivatului şi până la susŃinerea examenului pentru gradul II,
necesare completării dosarului . Prima inspecŃie curentă va fi efectuată în anul şcolar anterior
depunerii dosarului, conform art. 46 alin.1 ;
notele minime de promovare: inspecŃia specială: 8,00 ; fiecare probă de examen: 8,00 ; media minimă
de promovare a examenelor de grad didactic II: 8,00
Pentru gradul didactic I , conform art. 59 din metodologia aprobată prin OMECTS cu nr.
5561/2011
gradul didactic I se poate obŃine de către personalul didactic de predare care are o vechime efectivă la
catedră de cel puŃin 4 ani de la acordarea gradului didactic II , cu rezultate deosebite în activitatea
instructiv – educativă şi de inovare pedagogică, evidenŃiate în fişa de evaluare anuală
Conform metodologiei aprobate prin OMECTS cu nr. 5561/2011, trebuie îndeplinite următoarele
condiŃii:
calificativul “foarte bine” obŃinut la aprecierile anuale şi la inspecŃiile curente în ultimii 3 ani şcolari
înainte de momentul înscrierii şi până la obŃinerea gradului didactic I
fără sancŃiuni în ultimii 3 ani şcolari până la înscriere şi nici în perioada de la înscriere până la
obŃinerea gradului I
efectuarea a 2 inspecŃii curente şi o inspecŃie specială, efectuate pe parcursul celor 4 ani vechime la
catedră de la obŃinerea gradului didactic II şi până la susŃinerea inspecŃiei speciale pentru gradul I.
Prima inspecŃie curentă va fi efectuată în anul şcolar anterior depunerii dosarului, conform art.
61 alin.1, litera a.
notele minime de promovare: inspecŃia specială : 9,00 ; recenzarea lucrării : 9,00 ; susŃinerea lucrării
metodico - ştiinŃifice: 9,00
ObservaŃii
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Personalul didactic care a obŃinut definitivarea în învăŃământ sau gradul didactic II cu media 10 se
poate prezenta, după caz, la examenele pentru gradul II, respectiv gradul I, cu un an mai devreme faŃă de
perioada prevăzută de lege.
Cadrele didactice înscrise pentru acordarea gradului didactic II sau I care, până la
obŃinerea acestor grade, nu au obŃinut calificativele cel puŃin ,,bine’’ şi respectiv ,,foarte bine’’ la
inspecŃiile curente şi la aprecierile anuale, precum şi cele care au fost sancŃionate, nu pot fi propuse
pentru acordarea gradelor didactice respective. După ridicarea sancŃiunii, cu recomandarea consiliului
profesoral al şcolii şi acordul inspectoratului scolar judeŃean, cadrele didactice aflate în situaŃia de mai sus,
pot să-şi finalizeze obŃinerea gradelor didactice în anul şcolar următor.
UnităŃile şcolare au obligaŃia să anunŃe prin adresă oficială IŞJ– inspector dezvoltarea
resurselor umane, care sunt cadrele didactice înscrise pentru examenele de definitivat, gradul II şi/sau
gradul I, care au obŃinut calificative mai mici decât cele precizate mai sus sau care au fost sancŃionate
în intervalul de timp scurs de la înscriere până la susŃinerea examenului (anunŃarea se face în termen
de 5 zile de la data expirării termenului de contestaŃie), precum şi eventuala ridicare a sancŃiunii.
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PROBELE DE EXAMEN PENTRU :
GRADUL DIDACTIC II
1. O inspecŃie şcolară specială apreciată cu cel puŃin nota 8,00, precedată de două inspecŃii şcolare
curente, ambele apreciate cu calificativul cel puŃin ,, bine’’
2. Probe scrise la următoarele discipline :
pentru educatoare : - limba şi literatura română pentru copii şi metodica activităŃii instructiv-educative
în grădiniŃe, scris
- pedagogie preşcolară şi elemente de psihologia copilului, oral
pentru învăŃători : limba română şi literatura pentru copii şi metodica predării acestora şi
matematica şi metodica predării acesteia, scris
- pedagogie şcolară şi probleme de psihologia copilului, oral
pentru profesori : - obiectul de specialitate si metodica predării acestuia, scris
- pedagogie şi elemente de psihologie, oral
pentru maiştri-instructori : - obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia, scris
- pedagogie şi elemente de psihologie, oral
GRADUL DIDACTIC I
pentru toate cadrele didactice :
1. Colocviu de admitere, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii propuse de către unităŃile de
învăŃământ – centre de perfectionare, aprobate de minister, evaluat cu admis/respins
2. Elaborarea unei lucrări metodico-ştiinŃifice sub îndrumarea unui conducător ştiinŃific stabilit de
instituŃia cu competente în domeniu.
3. O inspecŃie şcolară specială apreciată cu cel puŃin nota 9,00, precedată de două inspecŃii scolare
curente, ambele apreciate cu calificativul ,,foarte bine’’.
4. SusŃinerea lucrării metodico-ştiintifice în faŃa unei comisii instituite în acest scop, apreciată cu celş
puŃin media 9,00 (recenzia lucrării şi prezentarea acesteia).

ECHIVALAREA DOCTORATULUI CU GRADUL DIDACTIC I
,,Personalul didactic care îndeplineşte condiŃiile prevăzute la art. 42 alin (1) din OMECTS cu nr.
5561/2011 şi care a obŃinut titlul ştiinŃific de doctor se acordă gradul didactic I, pe baza unei inspecŃii
şcolare speciale’’ – Statutul personalului didactic, art. 36, alin. 3.
Demersul pentru echivalarea doctoratului cu gradul didactic I, se realizează prin IŞJ şi
universitatea –centru de perfecŃionare desemnat.
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