
INFORMAŢII REFRITOARE LA ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE 
LA EXAMENELE PENTRU OBŢINEREA DEFINITIVĂRII ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A GRADELOR DIDACTICE 
 
 

 

SE VA RESPECTA metodologia  formării continue a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar, aprobată prin OM Nr. 5720 / 20.10.2009 

 

 

Art. 19 – (1) Definitivarea în învăţământ si gradele didactice II si I pot fi obţinute de 

personalul didactic de predare care îndeplineste condiţiile privind studiile de 

specialitate, pregătirea psihopedagogică, vechimea la catedră si performanţele 

profesionale, conform art.7, 34, 35, 36, 37, 42 si 43 din Legea 128/1997 privind 

Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, art. 68 din 

Legea învăţământului 84/1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În stabilirea vechimii efective la catedră se vor avea în vedere următoarele 

precizări cu caracter general: 

a) Condiţiile de vechime necesare înscrierii la examenele de definitivare si grade 

didactice se referă la vechimea la catedră si nu se confundă cu vechimea în muncă 

recunoscută ca vechime în învăţământ în vederea stabilirii drepturilor salariale. 

Pentru vechimea la catedră se ia în calcul perioada în care s-a prestat activitate 

efectivă de predare, ca personal didactic calificat, respectiv absolvirea studiilor de 

specialitate cu examen de diplomă sau de licenţă, după caz, si îndeplinirea condiţiei 

impuse de art. 68 din Legea 84/1995, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare. 

d) Perioada de suspendare a contractului individual de muncă nu se consideră 

vechime la catedră, ci doar vechime în învăţământ. 

e) Perioada concediului de maternitate este considerată vechime la catedră. 

(3) Educatoarelor si învăţătorilor cu studii medii, absolvenţi de licee pedagogice sau 

scoli postliceale, institutorilor, precum si profesorilor pentru învăţământul primar si 

prescolar, absolvenţi ai studiilor de licenţă în specializarea Pedagogia învăţământului 

primar si prescolar, li se consideră îndeplinită condiţia prevăzută la art. 68 din Legea 

învăŃământului nr. 84/ 1995 republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

dacă îndeplinesc condiţiile Ordinului de ministru 4316/2008 privind aprobarea 
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programului de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică 

prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

Art. 21 – (1) Definitivarea în învăţământ si gradele didactice II si I pot fi obţinute, în 

cadrul fiecărei funcţii didactice, la specializarea pe care cadrul didactic o predă, sau 

la una dintre specializările înscrise pe diplomele pe care le deţine, conform 

Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile si specializările, 

precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar. 

(2) În cazul în care cadrul didactic a dobândit două sau mai multe specializări, 

definitivarea în învăţământ si gradele didactice obţinute la una dintre acestea sunt 

recunoscute pentru oricare dintre specializările înscrise pe diplome. Cadrul didactic 

se poate înscrie la obţinerea gradului didactic superior în una dintre specializările 

deţinute, indiferent de specializările la care a obţinut gradele inferioare, conform 

ordinului ministrului 4561/2005, privind recunoasterea definitivării în învăţământ si a 

gradelor didactice II si I potrivit prevederilor Legii 128 privind Statutul personalului 

didactic, cu modificările si completările ulterioare. 

(3) Personalului didactic de predare cu diplomă de absolvire a învăţământului 

universitar de scurtă durată, precum si educatoarelor, învăţătorilor, institutorilor si 

maistrilor instructori care, ulterior obţinerii gradelor didactice, au absolvit studii 

universitare cu diplomă de licenţă, respectiv de master, li se recunosc gradele 

didactice obţinute, inclusiv în cazul în care au trecut prin concurs în învăţământul 

liceal sau postliceal sau ca urmare a pretransferării la cerere si transferării 

personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea 

unor unităţi scolare. 

(4) Personalului didactic care a obţinut definitivarea în învăţământ pentru o anumită 

funcţie didactică, i se recunoaste definitivarea pentru oricare dintre celelalte funcţii 

didactice, dacă îndeplineste condiţiile de studii necesare ocupării funcţiilor didactice 

respective. 

 (6) Aprecierea anuală si calificativul acordate pentru activitatea managerială nu 

reprezintă o condiţie pentru înscrierea si susţinerea examenelor de acordare a 

definitivării în învăţământ si a gradelor didactice II si I, pentru personalul didactic care 

îndeplineste funcţii de conducere, îndrumare si control în sistemul de învăţământ 

preuniversitar sau funcţii publice. În acest caz vor fi luate în considerare calificativele 

acordate pentru funcţia didactică de predare. 
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Acordarea definitivării în învătământ 
 
Art. 26 – (1) Pentru înscrierea la examenul de acordare a definitivării în învăţământ, 

candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile privind vechimea la catedră, după cum 

urmează: 

a) pentru personalul didactic cu funcţia de bază în învăţământ si cu normă întreagă, 

se cere un stagiu efectiv de cel puţin 2 ani la catedră; 

b) pentru personalul didactic asociat cu cel puţin 1/2 normă didactică în specialitate, 

care îndeplineste condiţiile de studii prevăzute de lege, se cere un stagiu efectiv la 

catedră de cel puţin 3 ani. 

(2) Pentru personalul didactic care nu se încadrează în nici una dintre condiţiile 

menţionate la alin. (1), se calculează un coeficient anual de stagiu la catedră prin 

împărţirea numărului de ore prestate de candidat în anul respectiv la numărul anual 

de ore corespunzător funcţiei didactice cu normă întreagă din care a prestat ore, 

avându-se în vedere numărul de săptămâni de activitate didactică din structura 

anului scolar. Coeficientul se calculează pentru fiecare din anii de funcţionare la 

catedră. Stagiul de activitate la catedră prevăzut la lit. a) se consideră îndeplinit 

atunci când suma coeficienţilor anuali astfel calculaţi este de cel puţin 2. 

 (5) In toate cazurile, vechimea la catedră necesară înscrierii se calculează de la data 

încadrării în învăţământ până la data de 31 august a anului scolar în care se susţin 

inspecţia specială si probele scrise si orale. 

Art. 27 – Pentru înscrierea la examenul de acordare a definitivării în învăţământ, 

candidaţii trebuie să obţină calificativul de cel puţin „bine” la aprecierile anuale si la 

inspecţiile scolare din anii anteriori înscrierii, dacă acestea au avut loc. 

Art. 28 – (1) Prezentarea la examenul de definitivare în învăţământ este obligatorie 

după 2 ani de la efectuarea stagiului minim prevăzut la alin. (1) lit. a). Personalul 

didactic se poate prezenta la acest examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani. 

(2) Personalul didactic titular care nu obţine, în termenele prevăzute de lege, 

definitivarea în învăţământ pierde calitatea de titular si, ca urmare, contractul de 

muncă individual al acestuia se desface, potrivit legii. Personalul didactic căruia i s-a 

desfăcut contractul individual de muncă urmare a neobţinerii definitivării în 
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învăţământ în termenele prevăzute de lege, după obţinerea unei noi titularizări se 

poate înscrie la examenul de definitivare cu condiţia de a efectua un nou stagiu la 

catedă de cel puţin 2 ani. 

(3) Personalul didactic încadrat pe o perioadă determinată, care nu a obţinut 

definitivarea în învăţământ în termenele prevăzute de lege, se poate înscrie la acest 

examen, după titularizare, cu condiţia de a efectua un nou stagiu la catedră de cel 

puţin 2 ani. 

Art. 29 – (1) Înscrierea la examenul pentru acordarea definitivării în învăţământ se 

face pe bază de cerere, însoţită de dosarul de înscriere, în fiecare an, în perioada 1 

octombrie – 31 octombrie, pentru sesiunea din anul scolar respectiv, la conducerile 

unităţilor de învăţământ. 

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente: 
a) cererea tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului scolar, în care 

candidaţii vor nominaliza instituţia de învăţământ centru de perfecţionare la care 

doresc să susţină examenul; 

b) fisa de înscriere, completată în 2 exemplare, confirmată de conducerea scolii, 

prevăzută în anexa 2 la  metodologie; 

c) copia legalizată a certificatului de nastere; 

d) copia certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui de familie; în caz de 

divorţ sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens; 

e) copia legalizată a diplomei de studii, însoţită de foaia matricolă/suplimentul la 

diplomă; 

f) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea consiliului profesoral 

al unităţii de învăţământ unde este încadrat; 

g) dovada privind calificativele acordate în ultimii doi ani scolari; 

h) document legalizat din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de 

art.68 din Legea învăţământului 84/1995, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare (certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea 
personalului didactic). 
 
(2) Conducerile unităţilor de învăţământ verifică existenţa si legalitatea documentelor 

din dosarele de înscriere, îndeplinirea condiţiilor de înscriere, respectarea 

prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si 
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completările ulterioare si ale Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare. 

(3) Dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivare în învăţământ, 

care îndeplinesc condiţiile legale, vor fi înaintate de către conducerile unităţilor de 

învăţământ inspectoratelor scolare, unde vor fi înregistrate oficial cu număr si dată. 

Art. 31 – Probele examenului pentru definitivarea în învăţământ constau în: 

a) inspecţie specială; 

b) probe scrise si orale la disciplinele prevăzute în  Metodologie. 

Art. 32 – (1) Inspecţia specială pentru acordarea definitivării în învăţământ se 

realizează în unitatea scolară unde este încadrat candidatul sau, după caz, într-o altă 

unitate, cu avizul inspectorului de perfecţionare si al directorului unităţii scolare 

respective în perioada 1 octombrie-5 iunie a fiecărui an scolar. 

(2) Inspecţia specială se efectuează la 4 activităţi didactice si este valabilă 
numai pentru anul scolar în care a fost efectuată. 
(3) În situaţia în care candidatul este încadrat pe una dintre specializările de pe 
diplomă/diplome, sau pe una dintre specializările pe care o poate preda 
conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile si 
specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar, inspecţia specială se 
efectuează la specializarea pe care cadrul didactic este încadrat în anul scolar 
respectiv. 
(4) În situaţia în care candidatul nu este încadrat pe una dintre specializările 
înscrise pe diplomă/diplome, sau pe una dintre specializările pe care o poate 
preda conform 
Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile si specializările, 
precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic 
din învăţământul preuniversitar, inspecţia specială se efectuează la două 
activităţi didactice în specializarea pe care este încadrat în anul scolar 
respectiv si la două activităţi didactice în specializarea la care susţine 
examenul de definitivare în învăţământ. 
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Acordarea gradului didactic II 
 
Art. 44 – (1) Pentru înscrierea la examenul de acordare a gradului didactic II, 

candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile privind vechimea la catedră, potrivit 

prevederilor legale. 

(2) Pentru acordarea gradului didactic II personalului didactic cu funcţia de bază în 

învăţământ si cu normă întreagă, se cere o vechime la catedră de cel puţin 4 ani de 

la obţinerea definitivării în învăţământ sau de cel puţin 3 ani pentru personalul 

didactic care a obţinut definitivatul cu media 10. 

 (5) În toate cazurile, vechimea la catedră necesară înscrierii se calculează de la data 

obţinerii definitivatului până la data de 31 august a anului scolar în care se sustine 

examenul pentru gradul didactic II. 

Art. 45 – (1) Pentru aprobarea înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic II, 

candidaţii trebuie să obţină calificativul de cel puţin „bine” la aprecierile anuale si la 

inspecţiile scolare, dacă acestea au avut loc, din ultimii 2 ani de activitate 

premergători înscrierii. 

(2) Pentru aprobarea înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic II, cadrul 

didactic trebuie să se remarce prin prestaţii didactice de calitate, prin conduită 

deontologică ireprosabilă, prin competenţă didactică de înalt nivel, dovedită prin 

rezultatele obţinute în procesul de învăţământ. 

Art. 46 – (1) Pentru înscrierea si participarea la probele examenului de acordare a 

gradului didactic II, candidaţilor trebuie să li se efectueze cel puţin două inspecţii 

scolare curente prevăzute la art. 35 alin.(2) lit. a) din Legea 128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, programate după cum 

urmează: 

a) prima dintre cele două inspecţii curente se va programa, la solicitarea cadrelor 

didactice, înainte de înscrierea pentru susţinerea gradului didactic II. 

b) a doua inspecţie curentă se va programa în intervalul de la înscriere până la 

susţinerea inspecţiei speciale. 

(2) Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale si doresc să se înscrie la 
examenul pentru acordarea gradului didactic II vor solicita efectuarea primei 
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inspecţii curente, printr-o cerere tip, în perioada 1-31 octombrie a anului 
premergător depunerii dosarului de înscriere. 
Conducerile unităţilor de învăţământ vor înainta cererile către inspectoratul scolar 

judeţean/al municipiului Bucuresti, unde vor fi înregistrate oficial si supuse validării 

consiliului de administraţie. 

  

Art. 47 – (1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic II în învăţământ se face pe 

bază de cerere, însoţită de dosarul de înscriere, în fiecare an, în perioada 1-31 

octombrie, pentru sesiunea din anul scolar următor, la conducerile unităţilor de 

învăţământ.  

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente: 
 
a) cererea tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului scolar, în care 

candidaţii vor nominaliza instituţia de învăţământ centru de perfecţionare la care 

doresc să susţină examenul; 

b) fisa de înscriere, completată in doua exemplare, confirmată de conducerea 

scolii, conform anexei 3 din metodologie; 

c) copia legalizată a certificatului de nastere; 

d) copia certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui de familie; în caz de 

divorţ sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens; 

e) copia legalizată a diplomei de studii însoţită de foaia matricolă/suplimentul la 

diplomă; 

f) copia după certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, certificată pentru 

conformitate cu originalul de către conducerea scolii; 

g) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea consiliului 
profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat; 

h) dovada privind calificativele acordate în ultimii doi ani scolari; 

i) dovada privind calificativele acordate la inspecţiile scolare în ultimii patru ani 

scolari; 

j) copia procesului verbal al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, 

certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea scolii. 

 

(2) Conducerile unităţilor de învăţământ verifică existenţa si legalitatea documentelor 

din dosarele de înscriere, îndeplinirea condiţiilor de înscriere, respectarea 
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prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si 

completările ulterioare si ale Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare. 

(3) Dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului 

didactic II, care îndeplinesc condiţiile legale, vor fi înaintate de către conducerile 

unităţilor de învăţământ inspectoratelor scolare, unde vor fi înregistrate. 

(4) Cererile de înscriere vor fi supuse aprobării consiliului de administraţie al 

inspectoratelor scolare judeţene/al municipiului Bucuresti de către inspectorul scolar 

pentru perfecţionare si formare continuă. 

 

Acordarea gradului didactic I 
 
Art. 59 – (1) Pentru înscrierea la examenul de acordare a gradului didactic I, 

candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile privind vechimea la catedră, potrivit 

prevederilor legale. 

(2) Pentru acordarea gradului didactic I personalului didactic cu funcţia de bază în 

învăţământ si cu normă întreagă, se cere o vechime la catedră de cel puţin 4 ani de 

la obţinerea gradului didactic II sau de cel puţin 3 ani pentru personalul didactic care 

a obţinut gradul didactic II cu media 10. 

(3) Pentru personalul didactic asociat sau suplinitor care nu a funcţionat pe o normă 

întreagă, se calculează un coeficient anual de vechime la catedră prin împărţirea 

numărului de ore prestate de candidat în anul respectiv la numărul anual de ore 

corespunzător funcţiei didactice cu normă întreagă din care a prestat ore, avându-se 

în vedere numărul de săptămâni de activitate didactică din structura anului scolar. 

Coeficientul se calculează pentru fiecare dintre anii de funcţionare la catedră după 

obţinerea gradului didactic II. Condiţia de vechime la catedră prevăzută se consideră 

îndeplinită atunci când suma coeficienţilor anuali astfel calculaţi este de cel puţin 4, 

respectiv 3, în cazul candidaţilor care au obţinut media 10 la examenul de acordare a 

gradului didactic II. 

(4) Pentru personalul didactic titular care ocupă funcţii cu drept de rezervare a 

postului didactic în condiţiile stabilite prin art. 101, alin. (1)-(6) din Legea 128/1997 

privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, 

perioada de rezervare a postului didactic se consideră vechime la catedră. Cadrele 
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didactice aflate în această situaţie trebuie să aibă cel puţin patru ore de predare 

săptămânal în anul în care li se efectuează inspecţia specială. 

(5) În toate cazurile, vechimea la catedră necesară înscrierii se calculează de la data 

obţinerii gradului didactic II, respectiv data de 1septembrie a anului scolar următor 

susţinerii examenului) până la data de 31 august a anului scolar în care se susţin 

inspecţia specială si lucrarea metodico-stiinţifică. 

Art. 60 – (1) Pentru aprobarea înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic I, 

candidatul trebuie să obţină calificativul de cel puţin „foarte bine” la aprecierile 

anuale, la inspecţia curentă si la inspecţiile scolare, dacă acestea au avut loc, din 

ultimii 2 ani de activitate premergători înscrierii. 

(2) Pentru aprobarea înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic I, 
candidatul trebuie să se remarce prin prestaţii didactice de calitate, prin 
competenţă didactică de înalt nivel, dovedită prin rezultatele obţinute în 
procesul de învăţământ, prin preocupări si realizări de cercetare si inovare a 
procesului de învăţământ, prin iniţiativă si responsabilitate în dezvoltarea 
culturii calităţii în organizaţia scolară, prin conduită etică si deontologică 
ireprosabilă. Îndeplinirea acestor condiţii trebuie să rezulte din memoriul de 
activitate întocmit de candidat si atasat la cererea de înscriere. 
(3) Pentru aprobarea înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic I, 

candidatul trebuie să aibă recomandarea consiliului profesoral al unităţii de 

învăţământ în care este încadrat sau/si în care si-a desfăsurat activitatea în ultimii doi 

ani premergători înscrierii. În cazul în care a desfăsurat activităţi în mai multe unităţi 

de învăţământ, poate să includă în dosarul de înscriere recomandări de la fiecare 

unitate. 

Art. 61 – (1) Pentru înscrierea si participarea la probele examenului de acordare a 

gradului didactic I, candidaţilor trebuie să li se efectueze cel puţin două inspecţii 

scolare curente prevăzute la art. 35, alin (2), lit. a) din Legea 128/1997 privind 

Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, programate 

după cum urmează: 

a) prima dintre cele două inspecţii curente se va programa, la solicitarea cadrelor 

didactice, înainte de înscrierea pentru susţinerea gradului didactic I. 

b) a doua inspecţie curentă se va programa în intervalul de la înscriere până la 

susţinerea inspecţiei speciale. 
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(2) Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale si doresc să se înscrie la 
examenul pentru acordarea gradului didactic I vor solicita efectuarea primei 
inspecţii curente, printr-o cerere tip, în perioada 1-31 octombrie a anului 
premergător depunerii dosarului de înscriere. 
Conducerile unităţilor de învăţământ vor înainta cererile către inspectoratul scolar 

judeţean/al municipiului Bucuresti, unde vor fi înregistrate oficial si supuse validării 

consiliului de administraţie. 

 

Art. 62 – (1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic I se face pe bază de 

cerere, însoţită de dosarul de înscriere, în fiecare an, în perioada 1 octombrie - 31 

octombrie a anului scolar în care se susţine colocviul de admitere, la conducerile 

unităţilor de învăţământ. 

 

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente: 
 
a) cererea tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului scolar, în care 

candidaţii vor nominaliza instituţia de învăţământ centru de perfecţionare la care 

doresc să susţină examenul; 

b) fisa de înscriere, completată in doua exemplare, confirmată de conducerea 

scolii, conform anexei 4 la 

prezenta metodologie; 

c) copia legalizată a certificatului de nastere; 

d) copia certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui de familie; în caz de 

divorţ sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens; 

e) copia legalizată a diplomei de studii însoţită de foaia matricolă/suplimentul la 

diplomă; 

f) copia după certificatul de acordare a gradului didactic II, certificată pentru 

conformitate cu originalul de către conducerea scolii; 

g) document din care să rezulte calificativele acordate la aprecierile anuale din ultimii 

doi ani scolari; 

h) document din care să rezulte calificativele acordate la inspecţiile scolare în ultimii 

doi ani scolari; 

i) copia procesului verbal al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, 

certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea scolii. 
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j) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea consiliului profesoral 

al unităţii de învăţământ unde este încadrat; 

k) memoriul de activitate profesională, avizat de conducătorul unităţii scolare în 

care candidatul este încadrat. 

 

(2) Conducerile unităţilor de învăţământ verifică existenţa si legalitatea documentelor 

din dosarele de înscriere, îndeplinirea condiţiilor de înscriere, respectarea 

prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si 

completările ulterioare si ale Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare. 

(3) Dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului 

didactic I, care îndeplinesc condiţiile legale, vor fi înaintate de către conducerile 

unităţilor de învăţământ inspectoratelor scolare, unde vor fi înregistrate. 

(4) Cererile de înscriere vor fi supuse aprobării consiliului de administraţie al 

inspectoratelor scolare judeţene/al municipiului Bucuresti de către inspectorul scolar 

pentru perfecţionare si formare continuă. 

 


