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Ghid metodologic privind organizarea și desfășurarea examenului de susţinere a gradului 

didactic I, ȋn învăţămȃntul preuniversitar de către  

Departamenul pentru Pregătirea Personalului Didactic  

din cadrul Universităţii  ,,Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

 Având în vedere noile reglementặri aduse de  

- Ordonanţă de Urgenţă, privind luarea unor măsuri pentru buna 

funcţionare a sistemului de ȋnvăţămȃnt, nr 58/23.04.2020;  

- Adresa ME nr 4882/10.10.2022; 

- Metodologia privind formarea continuă a personalului din ȋnvăţămȃntul 

preuniversitar, aprobată prin Ordin de ministru nr. 5561/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, 

la nivelul Departamenului pentru Pregặtirea Personalului Didactic  din Universitatea  

,,Vasile Alecsandri” din Bacău, se impun căteva măsuri şi precizări referitoare la organizarea și 

desfăsurarea examenului, în vederea acordării gradului didactic I, în învăţământul preuniversitar, 

pentru seria 2021-2023, astfel: 

 

1. Inspectia specială din cadrul examenelor, pentru obţinerea /echivalarea gradului 

didactic I precum şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice în cadrul examenului 

pentru acordarea gradului didactic I, în anul școlar 2022-2023, se realizează în 

sistem online. 

2. Secretariatul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic va solicita din 

timp, Inspectoratelor Școlare Judeţene, situaţia candidaţilor înscrişi la gradul didactic I şi 

confirmarea  că aceşti candidaţi îndeplinesc condiţiile înscrierii pentru susţinerea lucrării 

metodico-ştiinţifice. 

3. Planificarea susţinerii inspecţiei speciale şi a lucrării metodico-ştiinţifice se realizează de 

către centrul de perfecţionare, cu acordul candidatului şi al membrilor comisie de 

examen. 

4. Secretariatul DPPD/ transmite inspectoratului şcolar, pentru fiecare candidat, data şi ora 

la care este planificată susţinerea inspecţiei speciale şi a lucrării metodico-ştiinţifice, 

precum şi datele de contact (telefon, adresă de email) ale membrilor comisiei de examen 

aprobate de ME. Aceste informaţii se vor transmite mai departe directorului unităţii de 

învăţământ în care este planificată inspecţia. 

5. Directorul /directorul adjunct al unităţii de ȋnvăţămȃnt ȋn care este ȋncadrat candidatul, 

transmite tuturor membrilor comisie, cu 3 zile ȋnainte de data programată pentru 



desfășurarea activităţilor ȋn vederea obţinerii /echivalării gradului didactic 1, pe mail, cu 

solicitarea confirmării de primire, toate informaţiile necesare pentru accesul online la 

platforma/aplicaţia informatică utilizată de unitatea școlară ȋn procesul de ȋnvăţămȃnt. 

6. În vederea susţinerii lucrării, secretariatul DPPD va transmite comisiei de examen 

lucrarea metodico-ştiinţifică şi referatul de recenzare a lucrării, elaborat de coordonatorul 

ştiinţific.  

7. In baza prevederilor art 39, alin. (2) din Metodologie, întrucât „susţinerea lucrării 

metodico-ştiinţifice se desfăşoară în şedinţă publică”, cadrele didactice interesate pot 

solicita conducerii unităţii de invăţamânt accesul online la susţinerea lucrării metodico-

ştiinţifice. 

8. După etapa de deliberare prevăzută la art. 39, alin (3), lit e) din Metodologia privind 

formarea continuă a personalului din ȋnvăţămȃntul preuniversitar, aprobată prin Ordin de 

ministru nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare, fiecare membru al 

comisiei, ȋn sesiunea online, nota acordată candidatului  

9. Preşedintele comisiei de examen se va asigura cu cel puţin 2 zile înainte  de suţinere, că 

toţi membrii comisiei de examen au acces la platforma/aplicaţia informatică utilizată,   iar 

examenul de obţinere a gradului didactic 1, se desfăşoară conform reglementărilor în 

vigoare. Preşedintele comisiei de examen se va asigura că toţi membrii comisiei de 

examen, inclusiv membrii invitaţi care au solicitat participarea, deţin credenţialele 

necesare logării la platforma/aplicaţia informatică pe care va avea loc suţinerea lucrării. 

10. Directorul unităţii de ȋnvăţamȃnt va iniţia sesiunea online a inspecţiei speciale cȃt și a 

susţinerii lucrării metodico-știinţifice ȋn ziua și la ora stabilite.   

11. În urma inspecţiei speciale se va ȋntocmi de  către cadrul didactic metodist, Raportul scris 

ȋncheiat la inspecţia specială pentru acordarea gradului didactic I, conform art. 38 alin 

(3), lit e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din ȋnvăţămȃntul 

preuniversitar, aprobată prin Ordin de ministru nr. 5561/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. 

12. Candidaţii care nu au obţinut nota minimă de promovare a inspecţiei speciale se consid

eră respinşi şi nu mai au dreptul de a susţine lucrarea metodico – ştiinţifică, cf. art. 38 

alin (8), lit e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din 

ȋnvăţămȃntul preuniversitar, aprobată prin Ordin de ministru nr. 5561/2011, cu 

modificările și completările ulterioare 

13. Susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se organizează după desfăşurarea şi evaluarea 

inspecţiei speciale, în aceeaşi zi şi în aceeaşi unitate şcolară, în faţa comisiei de examinare 

instituite în acest scop. 

14. Şedinţa  de susţinere a lucrării metodico-ştiinţifice se desfăşoară potrivit 

următorului program, conform metodologiei ȋn vigoare:  

a) prezentarea referatului de către conducătorul ştiinţific, care va prezenta sintetic 

contribuţiile, limitele lucrării şi argumentele acordării notei;  

b) prezentarea sintetică de către candidat a conţinutului lucrării, cu accent pe 

contribuţiile personale şi pe latura aplicativă a investigaţiilor efectuate, cu referire la 

aspectele de inovare şi dezvoltare a procesului educaţional;  

c) comisia de examen adresează întrebări candidatului; 

d) etapa de deliberare, de 10–15 minute, în care comisia de examinare acordă notele şi 

completează raportul scris privind susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice 



e) prezentarea, de către preşedintele comisiei, a aprecierilor sintetice privind susţinerea 

lucrării metodico-ştiinţifice şi anunţarea notei acordate candidatului pentru susţinerea 

lucrării. 

15. Nota la proba de suţinere a lucrării metodico-știinţifice se calculează ca medie a 

notelor de la 1 la 10, acordate de fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei, ca număr 

ȋntreg sau cu zecimale. Nota acordată nu poate fi contestată. 

      Nota minimă de promovare a acestei probe este 9 (nouă). 

16. Nota finală pentru lucrarea metodico-ştiinţifică se calculează ca medie aritmetică a notei 

acordate de conducătorul ştiinţific şi a notei obţinute de candidat la proba de susţinere a 

lucrării. 

17. Nota de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I este nota finală 

obţinută pentru lucrarea metodico-ştiinţifică. 

18. Președintele comisiei de examen stabilește, de comun acord cu directorul unităţii de 

ȋnvăţămȃnt, procesul de semnare și transmitere a documentelor prevăzute a fi ȋntocmite 

la finalizarea activităţilor pentru obţinerea gradului didactic I. 

19. După finalizarea examenului de obţinere a gradului didactic I, se vor transmite 

secretariatului DPPD de către preşedintele comisiei, rapoartele scrise, încheiate în 

urma inspecţiei speciale cȃt și a suţinerii lucrării. 

20. Secretariatul DPPD va transmite forma scanata a rapoartelor scrise încheiate în urma 

inspecţiei speciale cȃt și a suţinerii lucrării, către unitatea de învăţământ, în vederea 

consemnării, de către director în registrul de inspecţii al unităţii. 

21. Secretariatul DPPD verifică toate documentele şi le arhivează la dosarul candidatului. În 

baza acestei documentații se transmit, spre validare, prin ordin al ministrului educaţiei, 

rezultatele candidatului. 

 

 

 

 

 

Director DPPD, 

Conf.univ. dr Carmen-Violeta Popescu 

 


