
PRECIZARI PRIVIND INSCTPREA CADRELOR DIDACTICE
LA EXAMENELE DE ACORDARE A DEFINtrtVArul iN tr.rVAlArrrANr,

A GTTADtsLOR DIDAC'|ICE II, I.

Conform Metodolgieiformdrii continue a personalului didactic din
tnvdldmdntul preuniversitar ( Anexa la OM Nr.5720/2009)

1. ACORDAREA DEFNITIVARII IN INVATAMANT

A inscriere20ll, sesiunea 2012

A. Condi{ii de inscriere:
a) criteriul vechime:

e pentru personalul didactic care are funcfia de bazd in invifimdnt, cu normd
intreagd, se cere un stagiu efectiv de cel pufin Z ani la catedr6;

o pentru personalul didactic asociat cu cel pulin % norml didacticl in specialitate,
care indeplinegte condifiile prevdzute de lege, se cere un stagiu efectiv la catedrl
de cel putin 3 ani;

r in toate cazurile, vechimea la catedri necesard inscrierii se calculeazf, de la data
incadrdrii in invdfdmdnt p0n6 la data de 3l august a anului gcolar in care se susfin
inspeclia speciald gi probele scrise gi orale (nu se iau in calcul perioadele de
concediu fbrd platd sau concediu cregtere gi ingrijire copil).

b) criteriul calificativ:
o calificativul cel pufin BINE obtinut la aprecierea anuald gi la inspecfiile gcolare

(dac[ acestea au avut loc), din anul gcolar anterior inscrierii.

B. Acte necesare inscrierii:

' opis;
. cerere - tip, adresat[ conducerii inspectoratului gcolar, in care candidafii vor

nominaliza institulia de invdfdmdnt centru de perfecfionare la care doresc si
susfinl examenul;

. fi$d de inscriere - tip, completat6, confirmati de conducerea unitdlii gcolare;
o copia legalizatd, a certificatului de nagtere;
. copie simpl[ a certificatului de cds5torie (in cazul schimb[rii numelui de familie);

in caz de divo( sau recdsitorie, se depun acte doveditoare suplimentare in acest
SENS;

. copia legalizatd, a diplomei de studii, insofit[ de foaia matricold/suplimentul la
diplomS;

. recomandare scrisl asupra activitdfii candidatului, din partea consiliului
profesoral al unitalii de invdfdmdnt unde este incadrat;

. dovada privind calificativele acordate in ultimii doi ani gcolari;

. document legalizat din care s[ rezulte ci sunt indeplinite condiliile prevdzute de
art. 68 din Legea invSfdmdntului 8411995, republicatS, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;



o pentru cadrele didactice incadrate in institutii de inv[tdmdnt particular. se ataseazd
copia autorizatiei de incredere a unitdtii scolare.

C. Procedura de inscriere gi finalizare a examenului de acordare a definitivdrii in
invdflmdnt:

1 - 31 octombrie 20ll - depunerea dosarelor la inspectoratele de sector de c6tre
directorii unit[f ilor gcolare ;
1 octombrie20ll - 5 iunie 2012 - inspeclia speciald;

7 - 14 iunie 2012 - transmiterea de cdtre directorii unitl1ilor gcolare a proceselor
verbale de la inspecfia speciald in copie autentificatd prin gtampila gi semndtura
directorulu! unitdlii in care s-a realizat inspecfia; procesul - verbal va fi insofit de
o adeverin{i pentru vechimea la catedr[ a cadrului didactic;
august 2012 - suslinerea probelor scrise gi orale.

2. ACORDAREA GRADT]I,II DIDACTIC] il

A sesiunea2}I3 qi sesiunea 2014

A. Condi(ii de inscriere:
a) criteriul vechime:

. personalul didactic cu funcfia de bazd in inv6(dm6nt, cu normd intreagd, va avea un
stagiu de predare efectiv[ la catedrl de la obfinerea definitivatului in invdlimdnt de 4
ani (sau 3 ani dac[ media de la examenul de definitivat este 10);

o in toate cazurile, vechimea la catedrd necesard inscrierii se calculeazd, de la data
obtinerii definitivatului pdn[ la data de 31 august a anului scolar in care se sustin
inspectia speciald $i probele scrise $i orale (nu se iau in calcul perioadele de concediu
fdrdplatd sau concediu cregtere gi ingrijire copil);

. pentru personalul didactic asociat sau suplinitor care nu a funclionat pe o norm[
intreagS" se calculeazd un coeficient anual de vechime la catedr6, conform art. 44,
alin. 3 din Metodologia formdrii continue a personalului didactic din invdldmdntul
preuniversitar;

o pentru personalul didactic titular, care ocupd funclii cu drept de rezervare a postului
didactic in condiliile stabilite prin art. 101 alin. (1)-(6) din Legea 12811997 privind
Statutul personalului didactic, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, perioada de
rezervare a postului didactic se considerd vechime la catedrd; cadrele didactice
aflate in aceastd situafie trebuie sd aibd cel pulin 4 ore de predare sdpt6mdnal in anul
in care li se efectueazS inspecfia speciald.

b) criteriul calificatlv:
o calificativul cel pufin BINE obfinut la aprecierile anuale gi la inspecfiile qcolare (dac[

acestea au avut loc) din ultimii 2 ani de activitate premergdtori inscrierii.
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B. Acte necesare inscrierii:

' oPis;
o cerere tip de inscriere, adresati conducerii inspectoratului gcolar, in care

candida{ii vor nominaliza institulia de inv[fimdnt centru d'e perfec{ionare la care
doresc sd sustin[ examenul;

o fig[ de inscriere, completat[, confirmat6 de conducerea gcolii;
o copie legalizatd, a certificatului de naqtere;
. copie simpld a certificatului de cdsdtorie (in cazul schimb[rii numelui de familie);

in caz de divorf sau rec[sdtorie, se depun acte doveditoare suplimentare in acest
SENS;

o copie legaliz4td a diplomei de studii insofitf, de foaia matricold/suplimentul la
diplomS;

. copie dupd certificatul de acordare a definitivdrii in inviJimdnt, certificatd pentru
conformitate cu originalul de cdtre conducerea gcolii;

. recomandare scrisi asupra activitd{ii candidatului, din partea consiliului
profesoral al unitalii de invdfdmdnt unde este incadrat;

o dovadd privind calificativele obfinute la aprecierile anuale, precum qi la
inspecfiile gcolare (dac[ au avut loc), in ultimii 2 ani gcolari;

o memoriul de activitate profesional6, semnat de candidat, confirmat de director gi
qtampilat;

. copie a procesului-verbal al inspectiei curente (1). efectuatl in anul scolar anterior
inscrierii. certifi catd:

o pentru cadrele didactice incadrate in institutii de invdtdmdnt particular" se ata$eazd
copia autorizatiei de incredere a unit6tii scolare.

C. Procedura de inscriere gi finalizare a examenului de acordare a gradului didactic II:
preinscriere 2010, inscriere 2017, sesiunea 2013:

r 1 - 31 octombrie 2010 - preinscriere prin cerere tip de solicitare a inspecfiei
curente I (care a fost realizatl in semestrul al ll lea din anul gcolar 2010-201 1);

o I - 31 octombrie 2011 - inscrierea candidafilor prin depunerea dosarelor la

inspectoratele de sector de cdtre directorii unitf,lilor de invdfdmdnt !!! numai
pentru cadrele didactice care au efectuat inspectia curentd 1 la termen;

o 20ll - 2013 - realizarca inspectiei curente 2 (candidatul poate opta pentru
efectuarea IC2 oricdnd dupl inscriere pdnd la IS, intre cele dou5 inspecfii trebuie sd
fie o diferenfl de cel pufin o lund);

c 2012 -2013 - susfinerea inspecfiei speciale;
o august 2013 - susfinerea probelor scrise gi orale.

Procedura de inscriere gi frnalizare a examenului de acordare a gradului didactic II:

preinscriere 2011; inscriere 2012; sesiunea 2014.

o 1 - 31 octombrie 201.1 - preinscriere prin cerere tip de solicitare a inspecfiei
curente l, realizatd in anul gcolar in curs (l noiembrie 201 1--5 iunie 2012 );



. 1 - 31 octombrie 20t2 - inscrierea prin depunerea dosarelor la inspectoratele de
sector de cdtre directorii unitdfilor de inv[fdmdnt;

o 2012 - 2014 - realizarea inspectiei curente 2 (candidatul poate opta pentru
efectuarea IC2 oricdnd dup[ inscriere pdn6 la IS, intre cele doud inspectii trebuie sd
fie o diferenld de cel pufin o lun6);

o 2013 - 2014 - suslinerea inspecfiei speciale;
o august 2014 - susfinereaprobelor scrise gi orale.

! ! ! pentru acordarea gradului didactic II, sunt necesare 3 inspeclii:
r prima inspecfie curentd (ICl) susfinuti in anul gcolar premergdtor inscrierii;
o a doua inspecfie curentd (IC2) susfinutl in anul gcolar in care se face inscrierea

sau in anul geolar urmf,tor;
o inspecfia specialb (IS) in anul in care se susfin probele scrise gi orale;

3. ACORDAREA GRADTII-UI DIDACTIC I

,A sesiunea 2014 qi sesiunea 2015

A. Conditii de inscriere:
a) criteriul vechime:

o stagiu de predare efectivd la catedrd de la oblinerea gradului didactic II in
invdtdmdnt de 4 ani (sau 3 ani dac[ media de la examenul de acordare a gradului
didactic II este 10);

o in toate cazurile, vechimea la catedrd necesar[ inscrierii se calculeazd de la data
obtinerii sradului didactic II. respectiv data de 1 seplenrDrie a anului scolar urm[tor
sustinerii examenului de qradul II. pdnl la data de 31 azgzst a anului $colar in care se
sustin inspectia special6 si lucrarea metodico-stiintifici.

b) criteriul calificativ:
o Calificativul FOARTE BIIIE obfinut la aprecierile anuale 9i inspec{iile gcolare (dac6

au avut loc), in ultimii doi ani de activitate premergdtori inscrierii.

B. Acte necesare inscrierii:

o opis;
. cererea tip de inscriere, adresatd conducerii inspectoratului gcolar, in care candidafii

vor nominaliza institufia de invd{dmdnt centru de perfecfionare la care doresc sd
sus{ind examenul;

. figa de inscriere, completat5, confirmatd de conducerea gcolii;

. copia legalizatd a certificatului de nagtere;

. copia certificatului de cdsitorie in cazul schimbdrii numelui de familie; in caz de
divo( sau recdsdtorie se depun acte doveditoare suplimentare in acest sens;

. copia legalizatd a diplomei de studii insolitd de foaia matricold/suplimentul la
diplom[;

o copia dupd certificatul de acordare a gradului didactic II, certificatd pentru
conformitate cu originalul de cltre conducerea gcolii;



o document din care sd rezulte calificativele acordate la aprecierile anuale din ultimii
doi ani gcolari;

o document din care sd rezulte calificativele acordate la inspecfiile gcolare in ultimii doi
ani gcolari;

o copia procesului verbal al inspecfiei curente I efectiratd inainte de inscriere.
certificat[ pentru conformitate cu originalul de cdtre conducerea scolii:

o recomandare scrisd asupra activitilii candidatului, din partea consiliului profesoral al
unitdlii de invdfimdnt unde este incadrat;

. memoriul de activitate profesionall, avizat de conducltorul unitdlii qcolare in care
candidatul este incadrat;

o pentru cadrele didactice incadrate in institutii de invitdmdnt particular. se ataseaz[
copia autorizaliei de incredere a unit[tii scolare.

C. Procedura de inscriere gi finalizare a examenului de acordare a gradului didactic I:
preinscriere 2010, inscriere 2011, sesiunea 2014

e 2010 -2011 - pleinscriere printr-o cerere de solicitare a inspecfiei curente | (realizatlr
in anul gcolar trecut) !!!!

o 2011 - 2012 - inscriere prin depunerea dosarelor (l-31 octombrie 2011) la
inspectoratele de sector de cltre directorii unit[1ilor de invdfdmdnt; !!! Numai pentru
cadrele didactice care au realizat inspectia curentl 1 in anul $colar trecut: alegerea
temei pentru lucrarea metodico-gtiin{ificd gi inscrierea ei la centrul de perfeclionare
pentru care a optat candidatul in figa de inscriere (noiembrie - decembrie 20ll);
colocviul de admitere (ianuarie - februarie 2012);

o 2012 - 2013 - elaborarea lucrdrii; inspectia curentd 2 (candidatul poate opta pentru
efectuarea IC2 oricdnd dupi inscriere pdnd la IS, intre cele doud inspecfii trebuie sd
fie o diferen{d de cel pulin o lunl);

. august 2013 - depunerea lucrf,rii metodico-gtiinlifice;
o 2013 - 2014 - realizarea inspecfiei speciale gi susfinerea lucr[rii metodico-gtiinfifice.

Procedura de inscriere qi finalizare a examenului de acordare a gradului didactic I:

preinscriere 201 1, inscriere 2012,sesiunea 2015:

c 20ll - 2012 - preinscriere (l-31 octombrie 2011) printr-o cerere de solicitare a
inspecfiei curente 1 (l noiembrie 201 l-5 iunie 2012 );

o 2012 - 2013 - inscriere prin depunerea dosarelor (1-31 octombrie 2012) la
inspectoratele de sector de c[tre directorii unitdlilor de inv6,timdnt; alegerea temei
pentru luirarea metodico-qtiinfificd gi inscrierea ei la centrul de perfecfionare pentru
care a optat candidatul in figa de inscriere (noiembrie - decembrie 2012); colocviul de
admitere (ianuarie - februarie 2013);

o 2013 - 2014 - elaborarea lucrlrii; inspectia curentd 2 (candidatul poate opta pentru
efectuarea IC2 oricdnd dupd inscriere pdnd la IS, intre cele dou[ inspecfii trebuie sd
fie o diferenld de cel pufin o lunl);

. august 2014 - depunerea lucrdrii metodico-gtiintifice;
c 2014 - 2015 - realizarea inspecfiei speciale gi susfinerea lucririi metodico-gtiinfifice.



! ! ! pentru acordarea gradului didactic I, sunt necesare 3 inspeclii:
o prima inspecfie curenti (ICl) susfinut[ in anul gcolar premerg[tor inscrierii;
. a doua inspecfie curentS (IC2) susfinutd in anul gcolar in care se face inscrierea

sau in anul gcolar urmdtor;
. inspectia special[ (IS) in anul in care se susfine lucrarea metodico-gtiintificd, cu o

comisie de la centrul universitar unde are lucrarea candidatul:

!!! Inspectiile curente sunt valabile 4 ani. iar inspectiile speciale numai in anul $colar in
care se realizeazd gi vor fi programate impreunl cu inspectorul de specialitate in intervalul
necesar.

4. ECHIVALAREA GRADULUI DIDACTIC I
PEBAZA TITLULUI STIINTIFIC DE DOCTOR

Condi{ii de inscriere:

personalului didactic incadrat in invifdmdntul preuniversitar care a obfinut titlul de
doctor in domeniul fundamental sau in specialitatea pe care o pred6, i se poate acorda
gradul didactic l, pebaza unei inspecfii gcolare speciale, conform prevederilor art.36,
alin. 3 din Legea 12811997 privind Statutul personalului didactic, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;
cadrelor didactice care au obfinut titlul gtiintific de doctor li se poate acorda gradul
didactic I pe baza unei inspecfii gcolare speciale dacd sunt indeplinite simultan
urmdtoarele conditii:

. conditia prevdzutd la art. 68 din Legea invdfdmdntului 84/1995, republicatil, cu
modifi cirile gi completdrile ulterioare;

o conidia de a fi oblinut doctoratul in domeniul fundamental sau in specialitatea
pe care o pred6;

o pentru aprobarea inscrierii la examenul de oblinere a gradului didactic I pe baza
titlului qtiinfific de doctor gi a unei inspecfii gcolare speciale, candidatul trebuie sd
oblind calificativul de cel pulin ,,foarte bine" la aprecierile anuale din ultimii doi ani
de activitate preryergltori inscrierii gi sE aibd recomandarea consiliului profesoral al
unit[1ii de invdfdmdnt in care este incadrat sau/qi in care gi-a desfbqurat activitatea in
ultimii doi ani premergdtori inscrierii; in cazul in care a desfbgurat activitlfi in mai
multe unitali de invdfdmdnt, candidatul trebuie sd includd in dosarul de inscriere
aprecieri anuale qi recomandlri de la fiecare unitate.

Acte necesare inscrierii:

Candidatul care indeplinegte condiliile menlionate mai sus, depune la ISMB
cererea de acordare a gradului didactic I pe baza titlului gtiinfific de doctor, insolitd de dosarul de
inscriere cuprinzdnd urmdtoarele documente:

o cerere adresatf, conducerii inspectoratului gcolar;
. copia legalizatd a certificatului de nagtere;



o

a

copia certificatului de cdsdtorie in cazul schimbdrii numelui de familie;
copia legalizatL a diplomei de studii insolit[ de foaia matricol[/suplimentul la
diplom6;
copia legalizatd a diplomei de doctor:
document legalizat din care sI rezulte cI sunt indeplinite condiliile prevdzute de art.
68 din Legea 84/1995, republicatd, cu modificlrile gi completdrile ulterioare,
respectiv certificatul de absolvire a DPPD sau certificatul de definitivare in
invdtlmdnt:
document din care s[ rezulte incadrarea cu funcfia de bazd in invlfdmdntul
preuniversitar, precum gi structura pe discipline gi num[r de ore a postului didactic pe
care candidatul este incadrat;
document din pare s6 rezulte calificativele acordate la aprecierile anuale din ultimii
doi ani gcolari;
recomandare scrisd asupra activitifii candidatului, din partea consiliului profesoral al
unitdlii de inv6(5mdnt unde este incadrat;
memoriul de activitate profesionald, avizat de conduc[torul unit6{ii gcolare in care
candidatul este incadrat.

! ! ! in baza documentelor care atesti indeplinirea condiliilor prevdztte la alineatele de mai sus,
verificate de inspectorul qcolar responsabil cu formarea continub gi dezvoltarea profesional[,
ISMB decide aprobarea acordlrii gradului didactic lpebaza titlului gtiinlific de doctor gi a unei
inspeclii qcolare speciale gi transmite dosarele candidafilor la institu{iile de inv6{im0nt superior -
centre de perfeclionare.

o
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INSPECTOR $COLAR
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE.


