CONSFĂTUIRILE CADRELOR DIDACTICE
DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ - septembrie 2014

PRECIZĂRI PRIVIND DEFINITIVAREA ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI ACTIVITĂŢILE DE
PERFECŢIONARE PRIN ACORDAREA
GRADELOR DIDACTICE II ŞI I - ANUL
ŞCOLAR 2014-2015

Principalele acte normative privind definitivarea în
învăţământ şi activităţile de perfecţionare prin
acordarea gradelor didactice II şi I - anul şcolar
2014-2015
 Legea educaţiei naţionale nr. 1 /2011;
 Metodologia formării continue a personalului
didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin
Ordinul MEN nr. 5561/2011 cu modificările şi
completările ulterioare (OMEN nr. 5397/2013 şi OMEN
nr. 3240/2014);
 Metodologia pentru organizarea si desfășurarea
examenului național de definitivare în învățământ,
(în curs de aprobare)

DEFINITIVAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
 Definitivarea în învăţământ este obligatorie pentru a avea
dreptul de a profesa în cariera didactică;
 Definitivarea în învăţământ poate fi obţinută la una dintre
specialităţile înscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul
o/le deţine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o
poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de
învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de
concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din
învăţământul preuniversitar, în vigoare în anul şcolar respectiv,
denumit Centralizator.

ÎNSCRIEREA LA EXAMEN

 se face la unităţile de învăţământ unde candidatul are norma
de bază
 perioada exactă va fi prevăzută în Calendarul din metodologie
şi comunicată
 se face pe baza dosarului de înscriere al cărui conţinut va fi
precizat de metodologie
 Candidaţii care au început activitatea didactică în sistemul de
învăţământ preuniversitar anterior anului şcolar 2012 - 2013 se pot
prezenta la examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani de la finalizarea
stagiului, fără a depăşi 7 ani de predare efectivă la catedră, cu
statut de cadru didactic calificat.
 Candidaţii care desfăşoară activitate didactică în sistemul de
învăţământ preuniversitar începând cu anul şcolar 2012 - 2013 se
pot prezenta la examen după efectuarea stagiului minim de un an,
în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani de la începerea primului stagiu.

EXAMENUL DE DEFINITIVAT CONSTĂ ÎN:
 a) susţinerea a cel puţin două inspecţii speciale la clasă;
b) o probă scrisă;
 Pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul
examenului, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții”:
- calificativul anual/parțial pentru școlar în curs: “Bine” sau
“Foarte Bine”;
- cel puțin media 8 la inspecțiile speciale;
- stagiu efectiv de predare de cel puţin 1 an la catedră (sau
ore de predare echivalente normei de 1 an);
 Nota obținută la proba scrisă este nota la examen. Nota
minimă de promovare a examenului este 8 (opt).

INSPECŢIILE SPECIALE
 se susţin în perioada prevăzută în Calendar, în unitatea de învăţământ
la care este încadrat candidatul sau, după caz, într-o altă unitate de
învăţământ, cu avizul inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei
umane şi al directorului unităţii de învăţământ primitoare;
 fiecare inspecţie specială se efectuează la 4 activităţi didactice şi este
valabilă numai pentru anul şcolar în care a fost efectuată. Notele acordate
la inspecţii nu pot fi contestate;
 în situaţia în care candidatul este încadrat conform
specialităţilor/programelor de studiu înscrise pe diploma/diplomele de
absolvire/licenţă/master sau pe una dintre disciplinele pe care o poate
preda conform Centralizatorului, inspecţiile la clasă se efectuează la
disciplina pe care cadrul didactic este încadrat în anul şcolar respectiv;
 pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului,
candidații trebuie să obţină cel puțin media 8 la inspecțiile speciale;

PREGĂTIREA PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI METODICĂ
(MODULUL PSIHOPEDAGOGIC) se ataşează dosarului de
înscriere o copie (legalizată la notar) după:
a. Foaia matricolă pentru absolvenţii anterior promoţiei
iunie 2004
b. Certificat de absolvire a modulului psihopedagogic + foaia
lui matricolă începând cu absolvenţii promoţiei iunie
2004
c. Pentru absolvenţii de studii superioare în sistem
BOLOGNA:
- Certificat de absolvire a modulului psihopedagogic
nivel I însoţit de foaia matricolă, pentru profesorii care
predau în învăţământul preuniversitar obligatoriu
- Certificat de absolvire a modulului psihopedagogic
nivel II însoţit de foaia matricolă, pentru cadrele didactice
care predau în învăţământul liceal şi postliceal

DEPĂŞIREA TERMENULUI LEGAL PRIVIND
SUSŢINEREA DEFINITIVATULUI
Personalul didactic care nu reușește să promoveze
examenul de definitivat în termenul prevăzut de lege:
 Cadrele didactice titulare pierd statutul de titular;
 Pot funcţiona în învăţământ cu statut de suplinitor,
debutant;
 Examenul nu se mai poate susține chiar dacă,
ulterior, candidatul a obținut o nouă specializare

EVOLUŢIA ÎN CARIERĂ
 GRADUL DIDACTIC II
 GRADUL DIDACTIC I

GRADUL DIDACTIC II
Perioada de înscriere: 1-31 octombrie după
efectuarea primei inspecţii curente
Condiţii de înscriere:
1. Stagiu de predare efectivă la catedră, ca personal didactic
calificat, cu îndeplinirea condiţiilor de formare iniţială, de 4
ani de la obţinerea definitivării sau 3 ani în cazul promovării
cu media 10 a examenului de definitivat (respectiv ore de
predare echivalente normei);
2. Recomandarea consiliului profesoral;
3. Calificativul cel puţin “bine”, obţinut la aprecierile şi
inspecţiile şcolare în ultimii 2 ani înainte de momentul
înscrierii;
4. Să fi efectuat la cererea scrisă a candidatului în anul
premergător depunerii dosarului de înscriere a unei inspecţii
curente (IC1) finalizată cu calificativul cel puţin “bine”;

PRECIZĂRI PRIVIND INSPECŢIILE CURENTE ŞI INSPECŢIA
SPECIALĂ PENTRU OBŢINEREA GRADULUI II
 Inspecţie curentă I (preinspecţie)- se solicită de către
candidat printr-o cerere scrisă adresată conducerii unităţii de
învăţământ unde funcţionează în perioada 1-31 octombrie şi se
efectuează în anul premergător înscrierii (cu dosar);
 Inspecţie curentă II se programează şi efectuează în anul
şcolar următor şi se efectuează după validarea înscrierii;
 Inspecţia specială se programează şi efectuează în anul
susţinerii examenului de obţinere a gradului II.

 Inspecţiie curente se efectuează la 4 activităţi didactice,
la specializarea pe care cadrul didactic este încadrat în anul
şcolar respectiv şi sunt valabile în ultimii 4 ani de activitate
didactică la data examenului de obţinere a gradului II.
,
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 Inspecţia specială se efectuează la 4 activităţi didactice,
la specializarea pe care cadrul didactic este încadrat în anul
şcolar respectiv şi este valabilă doar în anul şcolar în care
se susţine examenul de obţinere a gradului II.
 În situaţia în care cadrul didactic nu este încadrat pe una
din specializările înscrise pe diplomă/diplome, sau la
specializarea pe care o poate preda, conform Centralizatorului,
atunci inspecţiile speciale şi curente se efectuează la 2 activităţi
în specializarea înscrisă pe diplomă şi la 2 activităţi didactice
în specializarea pe care este încadrat în anul şcolar respectiv.

GRADUL DIDACTIC I
Perioada de înscriere: 1-31 octombrie a anului şcolar în
care se susţine colocviul de admitere
Condiţii de înscriere:
1. Stagiu de predare efectivă la catedră, ca personal didactic
calificat, cu îndeplinirea condiţiilor de formare iniţială, de
4 ani de la obţinerea gradului II sau 3 ani în cazul
promovării cu media 10 a examenului de obţinere a
gradului II (respectiv ore de predare echivalente normei);
2. Recomandarea consiliului profesoral;
3. Calificativul “foarte bine”, obţinut la aprecierile şi
inspecţiile şcolare în ultimii 2 ani înainte de momentul
înscrierii;
4. Să fi efectuat la cererea scrisă a candidatului în anul
premergător depunerii dosarului de înscriere a unei
inspecţii curente (IC1) finalizată cu calificativul “foarte
bine”;

PRECIZĂRI PRIVIND INSPECŢIILE CURENTE ŞI
INSPECŢIA SPECIALĂ PENTRU OBŢINEREA
GRADULUI I
Inspecţie curentă I (preinspecţie)- se solicită de către
candidat printr-o cerere scrisă adresată conducerii unităţii
de învăţământ unde funcţionează în perioada 1-31
octombrie şi se efectuează în anul premergător înscrierii
(cu dosar);
Inspecţie curentă II se programează şi efectuează în
intervalul de la validarea înscrierii şi până la susţinerea
inspecţiei speciale;
Inspecţia specială şi susţinerea lucrării se
programează şi efectuează în anul finalizării examenului
de obţinere a gradului I.

Inspecţiie curente se efectuează la 4 activităţi didactice,
la specializarea pe care cadrul didactic este încadrat în anul
şcolar respectiv şi sunt valabile în ultimii 4 ani de activitate
didactică calculaţi la data finalizării examenului de obţinere a
gradului I.
Inspecţia specială se efectuează la 4 activităţi didactice,
la specializarea la care cadrul didactic a fost admis la
colocviu şi este valabilă doar în anul şcolar în care se
finalizează examenul de obţinere a gradului I.

SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE
 Conform codului muncii, pe perioada concediului de
creştere a copilului şi a concediului fără plată, contractul
individual de muncă se suspendă, nicio activitate de
perfecţionare neputând fi desfăşurată în această perioadă
(inspecţii, colocviu depunere lucrare sau examene).
 Concediul medical şi de maternitate (126 zile) se
consideră vechime la catedră.

PRECIZĂRI REFERITOARE LA SANCŢIONAREA
CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA DEFINITIVAT SAU
GRADE DIDACTICE
 Cadrele didactice care, până la obţinerea definitivării
sau a gradului didactic II sau I, au fost sancţionate, nu pot
fi propuse pentru acordarea definitivării în învăţământ sau
a gradelor didactice, până la ridicarea sancţiunii.
 Numai după ridicarea sancţiunii, cu recomandarea
consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde sunt
încadrate şi acordul inspectoratului şcolar judeţean,
cadrele didactice înscrise la gradul II sau I pot să-şi
finalizeze obţinerea gradelor didactice în anul şcolar
următor.

PROMOVAREA GRADELOR DIDACTICE
Definitivat: media minimă de promovare a
inspecţiei speciale este 8,00 şi a probei scrise 8,00
(opt). Media minimă de promovare a examenului
pentru definitivarea în învăţământ este 8,00.
Gradul didactic II: nota minimă de promovare a
inspecţiei speciale este 8,00 (opt) şi a fiecărei
probe scrise şi orale 8. Media minimă de
promovare a examenului pentru acordarea gradului
didactic II este 8,00.
Gradul didactic I: nota minimă de promovare a
inspecţiei speciale este 9,00. De asemenea, la
recenzarea lucrării nota minimă este 9,00, iar la
susţinerea acesteia nota minimă de promovare este
9,00.

NEPROMOVAREA DEFINITIVATULUI ŞI A GRADELOR
DIDACTICE
 Definitivat – se poate înscrie în anul imediat următor,
cu depunerea unui nou dosar dacă nu a depăşit
vechimea maxim admisă şi numărul de participări la
examen ;
 Gradul II: candidaţii respinşi se pot reînscrie prin
depunerea unui nou dosar de înscriere şi cu parcurgerea
tuturor etapelor ;
 Gradul I: examenul poate fi repetat la un interval de
cel puţin 2 ani şcolari, prin depunerea unui dosar de
înscriere şi parcurgerea tutror etapelor;
 Gradul I – cadrele didactice nu au promovat colocviul
de admitere se pot reînscrie prin depunerea unui nou
dosar şi parcurgerea tuturor etapelor.

PRECIZĂRI PRIVIND AMÂNAREA SUSŢINERII PROBELOR ÎN
VEDEREA OBŢINERII GRADULUI DIDACTIC II ŞI I
Gradul II - cadrele didactice care nu s-au prezentat la examen, pot
solicita aprobarea ISMB pentru amânare în anul şcolar următor, cu
refacerea inspecţiei speciale.
Gradul I - cadrele didactice care nu s-au prezentat la colocviul de
admitere datorită unor motive obiective dovedite, pot solicita
aprobarea C.A. al ISMB pentru susţinerea acestuia în anul şcolar
următor.
Gradul I - cadrele didactice care nu au putut elabora şi depune în
termen lucrarea şi/sau susţine inspecţia specială şi lucrarea datorită
unor motive obiective dovedite, pot solicita aprobarea C.A. al ISMB
pentru amânare.
Candidatul înaintează ISMB următoarele documente:
1. Cerere adresată conducerii ISMB în care se solicită amânarea (gr II şi I);
2. Documente care să justifice amânarea susţinerii examenului (gr II şi I);
3. Adeverinţă centru perfectionare (gr. I);
4. Acordul coordonatorului ştiinţific (gr. I);

CALENDAR PARTICIPARE LA GRADE DIDACTICE PENTRU
CADRELE DIDACTICE CARE AU PROMOVAT DEFINITIVATUL
ŞI GRADUL II ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014
DEFINITIVAT
a) promovat examen de definitivare în august 2014
2014-2015 -------------- pauza
2015-2016 -------------- cerere si efectuare IC1(preinspectie)
2016-2017 -------------- depunere dosar de inscriere si efectuare IC2
2017-2018 -------------- efectuare inspectie speciala si sustinere
examen gradul II
b) promovat examenul de de definitivare în august 2014 cu nota 10
2014-2015 -------------- cerere si efectuare IC1(preinspecţie)
2015-2016 -------------- depunere dosar de înscriere si efectuare IC2
2016-2017 -------------- efectuare inspecţie specială şi susţinere
examen gradul II

GRADUL II
a) Obţinut gradul II în august 2014
2014-2015 -------------- cerere si efectuare IC1(preinspecţie)
2015-2016 -------------- depunere dosar de inscriere,
colocviu de admitere (2016) şi posibil efectuare
IC2
2016-2017 -------------- depunere lucrare si efectuare IC2 dacă nu a fost
efectuată
2017-2018 -------------- efectuare inspecţie speciala şi susţinere lucrare
b) Obţinut gradul II în august 2014 cu nota 10
2014-2015 -------------- cerere si efectuare IC1(preinspecţie), depunere
dosar de înscriere, colocviu de admitere (2015) şi
posibil efectuare IC2
2015-2016 -------------- depunere lucrare si efectuare IC2 dacă nu a fost
efectuată
2016-2017 -------------- efectuare inspecţie speciala şi susţinere lucrare

SURSE DE INFORMARE PENTRU CADRE DIDACTICE
REFERITOR LA DEFINITIVAT ŞI GRADE DIDACTICE
 responsabilul cu formarea profesională din şcoală;
 site-ul ismb : www.ismb.edu.ro
(resurse umane/dezvoltare resurse umane);
 avizier din şcoală/ inspectorat;
 metodişti/ inspector de specialitate/inspector dezvoltare resurse
umane;
 consultare legislaţie specifică;

Vă mulţumesc pentru atenţie !

