
 

 

CONDIŢII DE OBŢINERE A DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 

ŞI A 

GRADELOR DIDACTICE 
 

Pentru definitivare în învăţământ, conform metodologiei aprobată pentru anul 

şcolar în curs definitivarea în învăţământ se poate obţine de către personalul didactic de 

predare care are un stagiu de cel puţin 1 an la catedră cu normă întreagă, sau de 2 ani pentru 

cadrele didactice cu ½ normă anual; 

(1) Candidaţii care au început activitatea didactică în sistemul de învăţământ preuniversitar 

anterior anului ş colar 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.  

(2) 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 prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. c) în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani de la începerea 

primului stagiu.  

Conform metodologiei aprobate prin O.M.cu nr. 5561/2011 

 calificativ cel putin ,,bine” la aprecierile anuale  şi la toate inspecţiile curente anterioare 

 fără sancţiuni în anul  şcolar anterior  şi până la obţinerea definitivării în învăţământ; 

 notele minime de promovare: media inspecţiilor speciale: 8,00; proba scrisă de examen: 8,00; 

Pentru gradul didactic II,  conform art. 26 din metodologia aprobată prin 

OMECTS cu nr. 5561/2011 

 gradul didactic II se poate obţine de către personalul didactic de predare care are o vechime 

efectivă la catedră de cel puţin 4 ani de la definitivarea în învăţământ ( până la susţinerea 

examenelor de grad II)  şi care demonstrează competenţă în activitatea instructiv-educativă, 

consemnată în fişa de evaluare anuală;  
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 cadrele didactice cu drept de rezervare a catedrei trebuie sa aibă cel puţin 4 ore săptămânal, 

tot anul  şcolar în care se va susţine inspecţia specială;  

Conform metodologiei aprobate prin OMECTS cu nr. 5561/2011:  

Calificativul cel puţin “bine” obţinut la aprecierile anuale  şi la inspecţiile curente în 

ultimii 3 ani  şcolari înainte de momentul înscrierii  şi până la obţinerea gradului didactic II;  

 fără sancţiuni în ultimii 3 ani  şcolari până la înscriere şi nici în perioada de la înscriere până 

la obţinerea gradului II;  

 2 inspecţii curente  şi o inspecţie specială, efectuate pe parcursul celor 4 ani vechime la 

catedră de la obţinerea definitivatului şi până la susţinerea examenului pentru gradul II, 

necesare completării dosarului. Prima inspecţie curentă va fi efectuată în anul şcolar 

anterior depunerii dosarului, conform art. 46 alin.1 

 notele minime de promovare: inspecţia 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 obţine de către personalul didactic de predare care are o vechime 

efectivă la catedră de cel puţin 4 ani de la acordarea gradului didactic II, cu rezultate 

deosebite în activitatea instructiv – educativă şi de inovare pedagogică, evideţiate în fişa de 

evaluare anuală;  

Conform metodologiei aprobate prin OMECTS cu nr. 5561/2011 

 calificativul “foarte bine” obţinut la aprecierile anuale  şi la inspecţiile curente în ultimii 3 

ani  şcolari înainte de momentul înscrierii  şi până la obţinerea gradului didactic I;  

 fără sancţiuni în ultimii 3 ani  şcolari până la înscriere şi nici în perioada de la înscriere până 

la obţinerea gradului I;  

 2 inspecţii curente  şi o inspecţie specială, efectuate pe parcursul celor 4 ani vechime la 

catedră de la obţinerea gradului didactic II şi până la susţinerea inspecţiei speciale pentru 

gradul I, 

Prima inspecţie curentă va fi efectuată în anul şcolar anterior depunerii dosarului, 

conform art. 61 alin.1, litera a 

 notele minime de promovare: inspecţia specială: 9,00; recenzarea lucrării: 9,00; susţinerea 

lucrării metodico -  ştiinţifice: 9,00;  



Observaţii 

Personalul didactic care a obţinut definitivarea în învăţământ 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 faţă de perioada prevăzută de lege. 

Cadrele didactice înscrise pentru acordarea gradului didactic II sau I, care până la 

obţinerea acestor grade nu au obţinut calificativele cel puţin ,,bine’’ şi respectiv ,,foarte 

bine’’ la inspecţiile curente şi la aprecierile anuale, precum  şi cele care au fost sancţionate, 

nu pot fi propuse pentru acordarea gradelor didactice respective. După ridicarea sancţiunii, 

cu recomandarea consiliului profesoral al şcolii şi acordul inspectoratului şcolar judeţean, cadrele 

didactice aflate în situaâia de mai sus, pot să-şi finalizeze obţinerea gradelor didactice în anul  

şcolar următor. 

 

 

Responsabil cu formarea continuă, 

Prof. Victoriţa Cojocaru 


