
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

IN ATENTIA CADRELOR DIDACTICE INSCRISE LA OBTINEREA GRADELOR IN 
INVATAMANT 

 
 
 
 

 
 
            In baza prevederilor Legii Educatiei Nationale nr 1/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ca urmare a publicarii in Monitorul Oficial a OMECTS nr 5560/2011 
pentru aprobarea metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din 
invatamantul preuniversitar in anul scolar 2010-2013 (M.O. nr 758/27.10.2011), OMECTS nr 
5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din  
invatamantul preuniversitar (M.O. 767/31.10.2011) si OMECTS nr 5552/2011 pentru 
modificarea anexei nr 1  la OMECTS nr 3753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii 
in sistemul national de invatamant (OM.O. nr 713/10.10.2011), va transmitem: 
 

I Referitor la definitivarea in invatamant: 
 
 

 In sesiunea 2012, examenul pentru obtinerea definitivarii in invatamant se 
desfasoara dupa prevederile OMECTS nr 5560/2011 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul 
preuniversitar. 

 In noul context legislativ, inspectoratele scolare au urmatoarele atributii si 
responsabilitati: 
-preluarea si gestionarea dosarelor de inscriere a candidatilor(dosarele nu se 
mai transmit  la centrele de perfectionare); 
-organizarea examenului de definitivare in invatamant: stabilirea centrelor de 
examen , a comisiilor judetene de examen, preluarea subiectelor, organizarea 
probei scrise de examen, afisarea rezultatelor; 
-transmiterea rezultatelor catre MECTS in vederea validarii acestora; 
-instiintarea candidatilor in legatura cu validarea rezultatelor de catre MECTS. 
 Fisa cu care candidatii s-au inscris, in perioada 1-31 octombrie 2011, la 

examenul pentru obtinerea  definitivarii in invatamant, sesiunea 2012, 
ramane valabila. Definitivarea in invatamant poate fi obtinuta, in cadrul 
fiecarei functii didactice, la specializarea pe care cadrul didactic o preda, 
sau la una dintre specializarile inscrise pe diplomele pe care le detine, 
conform Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si 



specilizarile, precum si probele de concurs, valabil pentru incadrarea 
personalului didactic din invatamantul preuniversitar. 

 Cadrele didactice vor sustine cel putin doua inspectii la clasa, in perioada 1 
noiembrie 2011-5 iunie 2012, la 2-4 activitati didactice; inspectiile sunt 
valabile numai pentru sesiunea de examen din anul scolar in care au fost 
efectuate. 

 Candidatii care nu obtin media minima de promovare 7(sapte) la inspectiile 
la clasa se considera respinsi si nu se vor putea prezenat la proba scrisa din 
cadrul examenului. 

 Proba scrisa se sustine in perioada 17 iulie-26 iulie 2012, in toate centrele 
de examen. 

 Cadrele didactice sustin o singura proba scrisa, cu subiectele elaborate pe 
baza programelor de examen aprobate prin MECTS. 

 Nota de promovare a probei scrise este de minim 7(sapte) si reprezinta nota 
de promovare a examenului de definitivare in invatamant. 

 
II Referitor la gradul II 

 
 

 Inspectiile curente promovate sunt valabile pe perioada de 4 ani scolari de activitate 
didactica, considerati impliniti la data finalizarii examenului  de acordare a gradului 
didactic II. 

 Sustinerea probelor scrise si orale va avea loc in ultimele  doua saptamani ale lunii 
august, conform calendarului stabilit de institutiile de invatamant centre de 
perfectionare. 

 Noua fisa de evaluare a activitatii didactice in cadrul inspectiilor curente/speciale este 
prevazuta in Anexa2 la OMECTS nr 5561/2011 pentru aprobarea metodologiei 
privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar. 

 La inspectiile curente se incheie un raport scris dupa modelul prezentat in Anexa 6 la 
OMECTS nr 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei  privind formarea continua a 
personalului din invatamantul preuniversitar. 

 In situatia in care candidatul este incadrat pe una din specializarile de pe 
diploma/diplome sau pe una dintre specializarile pe care o poate preda conform 
legislatiei in vigoare, inspectiile curente/speciala se efectueaza la specializarea pe care 
cadrul didactic este incadrat in anul scolar respectiv. 

 
 
III Referitor la gradul didactic I  
 
 
 

 Vechimea la catedra necesara inscrierii se calculeaza de la data acordarii   gradului 
didactic II(respectiv data de 1 septembrie a anului scolar urmator sustinerii 
examenului pentru gradul didactic II), pana la data de 31 august a anului scolar in 
care se va sustine inspectia scolara si lucrarea metodico-stiintifica. 

 Inspectiile curente promovate sunt valabile 4 ani scolari de activitate didactica, 
considerati impliniti la data finalizarii examenului de acordare a gradului didactic 
I. 



 In situatia in care candidatul este incadrat pe una din specializarile de pe 
diploma/diplome sau pe una dintre specializarile pe care o poate preda conform 
legislatiei in vigoare, inspectiile curente/speciala se efectueaza la specializarea pe 
care cadrul didactic este incadrat in anul scolar respectiv. 


