Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

METODOLOGIA
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR PENTRU
DEFINITIVAREA ÎN ÎNVĂŢAMĂNT ŞI ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II
SESIUNEA AUGUST 2010
Examenele de perfecţionare din sesiunea august 2010 se organizează în conformitate cu prevederile
cuprinse în Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar,
aprobată prin OMECI nr. 5720/ 20.10.2009, care a intrat în vigoare de la data de 03 .11. 2009.
Toate operaţiile privind desfăşurarea şi evaluarea probelor scrise şi orale din cadrul examenelor
pentru acordarea definitivării în învăţământ şi a gradului didactic II se efectuează numai în instituţia de
învăţământ centru de perfecţionare care organizează examenele, sub coordonarea comisiilor de examinare
din centrul de perfecţionare respectiv. Accesul altor persoane la examene este permis numai în baza unei
împuterniciri date de conducerea centrului de perfecţionare organizator sau de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi numai pentru a se urmări procesul de organizare şi de desfăşurare a
examenelor, fără a se interveni în desfăşurarea acestora.
Răspunderea pentru respectarea procedurilor de desfăşurare a probelor de examen pentru
definitivarea în învăţământ şi acordarea gradului didactic II revine preşedintelui comisiei de examinare şi
fiecărui membru al acesteia.
I. ATRIBUŢII de perfecţionare repartizate Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
biochimie, biologie, chimie, drept, ecologie şi protecţia mediului, educaţie fizică şi sport, filosofie, fizică,
geochimie, geografie, geologie, informatică, istorie, limba şi literatura engleză, limba şi literatura franceză,
limba şi literatura germană, limba şi literatura italiană, limba şi literatura latină, limba şi literatura română,
limba şi literatura rusă, limba şi literatura spaniolă, matematică, pedagogie, psihologie, psihopedagogie
specială, sociologie, ştiinţe politice, teologie ortodoxă didactică, teologie ortodoxă pastorală, teologie
romano-catolică didactică institutori, învăţători şi educatoare

II. CALENDARUL privind desfăşurarea examenelor în sesiunea august 2010
Definitivarea în învăţământ
(1)

Pentru profesori din învăţământul de masă şi învăţământul special:

a)

disciplina de specialitate şi didactica acesteia, scris, 17 august 2010;

b)

disciplina de specialitate şi didactica acesteia, oral, 19 august 2010;

c)

pedagogie şi elemente de psihologie a educaţiei, scris, 20 august 2010.

(2)

Pentru învăţători şi profesori pentru învăţământul primar din unităţile şcolare cu limba de

predare română:
a)

limba şi literatura română şi metodica predării acestora, scris, 17 august 2010;

b)

matematică şi metodica predării acesteia, oral, 19 august 2010;

c)

pedagogie şcolară şi elemente de psihologie a educaţiei, scris, 20 august 2010.

(3)

Pentru educatoare şi profesori pentru învăţământul preşcolar din unităţile preşcolare cu

predare în limba română:
a)

limba română şi literatura pentru copii, scris, 17 august 2010;

b)

metodica activităţii instructiv-educative din învăţământul preşcolar, oral, 19 august 2010;

c)

pedagogie preşcolară şi elemente de psihologie a educaţiei, scris, 20 august 2010.

(4)

Pentru învăţători - educatori din învăţământul special:

a)

terapie educaţională complexă şi integrată, scris, 17 august 2010;

b)

terapie educaţională complexă şi integrată, oral, 19 august 2010;

c)

pedagogie şcolară şi elemente de psihologie a educaţiei (potrivit programei valabile pentru

învăţătorii-institutorii din învăţământul de masă), scris, 20 august 2010.
Gradul didactic II
(1)

Pentru profesori din învăţământul de masă şi învăţământul special:

a)

disciplina de specialitate şi didactica acesteia, scris, 24 august 2010;

b)

disciplina de specialitate şi didactica acesteia, oral, 26 august 2010;

c)

pedagogie şi elemente de psihologie a educaţiei, oral, 27august 2010.

(2)

Pentru învăţători şi profesori pentru învăţământul primar din unităţile şcolare cu limba de

predare română:

a)

limba română şi literatura pentru copii şi metodica predării acestora, scris, 24 august 2010;

b)

pedagogie şcolară şi elemente de psihologie a educaţiei, oral, 26 august 2010;

c)

matematică şi metodica predării acesteia, scris, 27 august 2010.

(3)

Pentru educatoare şi profesori pentru învăţământul preşcolar din unităţile preşcolare cu

predare în limba română:
a)

limba română şi literatura pentru copii, scris, 24 august 2010;

b)

pedagogie preşcolară şi elemente de psihologie a educaţiei, oral, 26 august 2010;

b)

metodica activităţii instructiv-educative din învăţământul preşcolar, scris, 27 august 2010.

(4)

Pentru învăţători - educatori în învăţământul special:

a)

terapie educaţională complexă şi integrată, scris, 24 august 2010;

b)

terapie educaţională complexă şi integrată, oral, 26 august 2010;

c)

pedagogie şi elemente de psihologie a educaţiei (potrivit programei valabile pentru învăţătorii-

institutorii din învăţământul de masă), oral, 27 august 2010.
Programele pe baza cărora se desfăşoară probele de examen se aprobă prin ordin al ministrului
educaţiei şi sunt valabile la nivel naţional. În cazul în care, la anumite discipline, cu un caracter specific
pronunţat,

nu există programe aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, instituţiile/centrele

organizatoare a examenelor vor propune spre aprobare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Turismului şi
Sportului programele pentru disciplinele respective. Este cazul programelor privitoare la gradul didactic I
la disciplina Religie care trebuiesc întocmite şi înaintate de către facultăţile de specialitate din cadrul
universităţii noastre.
Programele de perfecţionare sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului la adresa www.edu.ro – Învăţământ preuniversitar, Resurse umane , Direcţia
Formare Continuă, Programe de definitivat / grad II / grad I .
PEDAGOGIE ( pentru profesori de pedagogie)
Programa de perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradului didactic II
Tematica pentru lucrările metodico-ştiinţifice de gradul I
Anexa 2 la OMECT nr. 2687/ 27.11.2007
PEDAGOGIE ( pentru profesori de toate specialităţile)
Programa de perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradului didactic II
Anexa 2 la OMECT nr. 2687/ 27.11.2007
PSIHOLOGIE

Programa de perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradului didactic II
Tematica pentru lucrările metodico-ştiinţifice de gradul I
Aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3442 / 21.03.2000
EDUCAŢIE SPECIALĂ (profesori cu specializarea psihopedagogie specială )
Programa de perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradului didactic II /
Tematica pentru lucrările metodico-ştiinţifice de gradul I
Psihopedagogia specială a deficienţelor de intelect
Psihopedagogia specială a deficienţelor de auz
Psihopedagogia specială a deficienţelor de vedere
Logopedie
Anexa 2 la OMECT nr. 2687/ 27.11.2007
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ( pentru institutori/educatoare )
Programa de perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradului didactic II
Tematica pentru lucrările metodico-ştiinţifice de gradul I
Aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3701 / 26.04.2000
http:// www.edu.ro/index.php/articles/639
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ( pentru institutori/învăţători )
Programa de perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradului didactic II
Tematica pentru lucrările metodico-ştiinţifice de gradul I
Aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3701 / 26.04.2000
http:// www.edu.ro/index.php/articles/639
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ ŞI TERAPIE EDUCAŢIONALĂ INTEGRATĂ
(pentru învăţători/institutori/educatori învăţământ special )
Programa de perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradului didactic II
Tematica pentru lucrările metodico-ştiinţifice de gradul I
Anexa 2 la OMECT nr. 2687/ 27.11.2007
PEDAGOGIE ( pentru institutori/educatoare /învăţători )
Programa de perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradului didactic II
Tematica pentru lucrările metodico-ştiinţifice de gradul I
Anexa 2 la OMECT nr. 2687/ 27.11.2007
METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢA DE
COPII - EDUCATOARE
Programa de perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradului didactic II
Aprobată prin O.M. nr. 4898 / 11.11.2002

CONDIŢII de participare
Procesul de acordare a gradelor didactice marchează evoluţia în carieră a personalului didactic în
acord cu noul Cadru Naţional al Calificărilor şi cu standardele ocupaţionale asociate specializărilor
didactice, precum şi în conformitate cu noile tendinţe privind dezvoltarea resurselor umane şi asigurarea
calităţii în educaţie.
Acordarea definitivării în învăţământ semnifică recunoaşterea competenţelor minime acceptabile
dobândite de către o persoană care a optat pentru cariera didactică şi care garantează, în acest fel, că
dispune de pregătirea necesară pentru exercitarea profesiei didactice şi poate intra pe o rută de
profesionalizare ascendentă.
Acordarea gradului didactic II semnifică dobândirea de către cadrul didactic a unui plus de
profesionalizare, confirmat de rezultatele obţinute la probe special concepute pentru a pune în evidenţă
valoarea adăugată achiziţionată în intervalul parcurs de la obţinerea definitivării.
Definitivarea în învăţământ şi examenele pentru gradele didactice II şi I se susţin potrivit
prevederilor art. 34–37 din Legea nr. 128 / 1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi
completările ulterioare. Definitivarea în învăţământ se obţine pe baza unui examen susţinut de către
personalul didactic, care are un stagiu de cel puţin 2 (doi) ani la catedră de la obţinerea diplomei de
licenţă, fiind încadrat în această perioadă cu funcţia de bază în învăţământ cu normă întreagă sau un
stagiu de cel puţin 3 (trei) ani la catedră, pentru personalul didactic asociat care este încadrat în această
perioadă cu cel puţin ½ normă. Personalul didactic se poate prezenta la acest examen în 3 (trei) sesiuni,
în cel mult 5 (cinci) ani de la expirarea stagiului de 2 (doi) ani.
În conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 3905 / 2006, art. 2, personalul didactic căruia i s-a desfăcut
contractul individual de muncă, ca urmare a neobţinerii definitivării în învăţământ în termenul prevăzut
de lege, după titularizare este obligat să efectueze un nou stagiu de 2 ani, conform art. 34 alin. (1) din
Legea nr. 128 / 1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la examenul de acordare
a definitivării în învăţământ.
Personalul didactic, încadrat pe o perioadă determinată, care nu a obţinut definitivarea în
învăţământ în termenul prevăzut de lege, după titularizare este obligat să efectueze un nou stagiu de 2 ani,
conform art. 34 alin. (1) din Legea nr. 128 / 1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a
participa la examenul de acordare a definitivării în învăţământ.
Prevederile art. 68 din Legea nr. 84 / 1995 privitoare la promovarea integrală a modulului
psihopedagogic trebuiesc îndeplinite de către cadrele didactice care s-au înscris în vederea definitivării în
funcţia didactică (certificat DPPD).
2. Gradul didactic II se poate acorda la o vechime minimă de 4 (patru) ani de la obţinerea
definitivării pe funcţia didactică (sesiunea august 2006). Gradul didactic II se poate susţine şi după
minimum 3 (trei) ani vechime în învăţământ de la obţinerea definitivării pe funcţia didactică, dacă acest

examen a fost promovat cu nota 10 (zece). În acest caz, candidatul va trebui să prezinte copie legalizată de
pe certificatul de acordare a definitivării în învăţământ , sesiunea august 2007.
Cazarea candidaţilor: se poate face contracost, în căminul C7, Complex „Titu Maiorescu” (tel. 0232
201357), în camere de 4 (patru) paturi cu 39 Ron / loc / zi.
DESFĂŞURAREA PROBELOR SCRISE
La examen, candidaţii trebuie să aibă asupra lor buletinul/cartea de identitate. Accesul candidaţilor
în sala de examen se face pe bază de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în
sală, candidaţii nu trebuie să aibă asupra lor nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau obiect
care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită. În timpul examenului, telefoanele mobile se închid.
După intrarea tuturor candidaţilor, responsabilul de sală face un scurt instructaj privind cerinţele
desfăşurării probei.
Lucrările scrise se efectuează pe coli de hârtie, pe care se aplică ştampila facultăţii organizatoare în
care se desfăşoară examenul. Lucrările scrise au caracter secret. Fiecare candidat îşi scrie numele şi
prenumele cu majuscule pe colţul din partea dreaptă a lucrării. De asemenea, pentru a se uşura
procedura de trecere a notelor în catalog se vor menţiona iniţialele judeţului din care provine
candidatul în dreptul numărului legitimaţiei de concurs.
După verificarea conformităţii cu buletinul/cartea de identitate de către responsabilul de sală, colţul
colii se îndoaie şi se lipeşte pe care se aplică ştampila facultăţii şi semnătura responsabilului de sală.
Această procedură se aplică şi pentru colile de examen suplimentare solicitate de candidaţi.
Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă
de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul acromatic.
Ciornele se fac numai pe coli de hârtie care poartă ştampila facultăţii în care se desfăşoară
examenul, puse la dispoziţie la solicitarea candidaţilor. Acestea nu se semnează şi sunt preluate de
responsabilul de sală separat de colile de examen.
Timpul de lucru pentru elaborarea lucrării scrise este de trei ore din momentul scrierii
subiectelor pe tablă sau după primirea subiectelor. La încheierea probei, responsabilii de sală vor asigura
ca numărul ultimilor candidaţi prezenţi în sală să nu fie mai mic de trei.
La încheierea probei, candidaţii predau lucrările scrise responsabilului de sală, pe bază de borderou
în care se completează, sub semnătura fiecărui candidat, numărul de pagini al lucrării.
Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen. În cataloagele de examen, la
candidaţii eliminaţi se va trece nota 1 (unu).
Contestaţiile: candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se
adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora
afişării rezultatelor.

Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la probele scrise. Nu se admit contestaţii
privind evaluarea la probele orale.
În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi
punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat. Soluţionarea fiecărei contestaţii se decide şi se
comunică prin calificativul “admisă” sau “respinsă”.
Pentru promovarea examenului de definitivare în învăţământ, candidatul trebuie să obţină
cel puţin nota 7 la inspecţia specială şi cel puţin nota 6 la fiecare dintre probele scrise şi orale din
cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la probele
următoare.
Media generală de promovare a examenului de definitivare în învăţământ este media aritmetică a
mediei la specialitate şi la metodică, obţinută din notele acordate de cei doi profesori, şi a notei, după caz,
de la pedagogie.
Pentru învăţători, media obţinută la examenul de definitivare în învăţământ se calculează astfel: se
adună nota obţinută la proba scrisă de limba şi literatura română şi metodica predării acesteia cu nota
obţinută la proba orală de matematică şi metodica predării acesteia, se împarte la doi şi se obţine media la
specialitate. Nota medie obţinută la specialitate se adună cu nota medie obţinută la proba de pedagogie, se
împarte la doi şi se obţine media finală de absolvire a examenului de definitivare în învăţământ.
Media generală de promovare a examenului de definitivare în învăţământ este de cel puţin 6 (şase).
Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să
obţină cel puţin nota 8 la inspecţia specială şi cel puţin nota 7 la fiecare dintre probele scrise şi orale
din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la
probele următoare.
Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II se calculează la fel
ca media de la examenul de definitivare în învăţământ.
Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este de cel
puţin 7 (şapte).
Candidaţii declaraţi respinşi la examenul de acordare a gradului didactic II se pot reînscrie pentru
susţinerea examenului după trecerea unui an şcolar, prin depunerea unui nou dosar de înscriere şi cu
parcurgerea tuturor etapelor precizate în metodologie.
DISPOZIŢII finale şi tranzitorii
Prezenta metodologie a fost întocmită în conformitate cu prevederile Metodologiei formării
continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M. nr. 5720 din
20.10.2009, precum şi a următoarelor acte normative :



Legea învăţământului nr. 84/24.07.1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;



Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, modificată şi completată prin Legea nr.
349 din 14 iulie 2004;



O.M. nr. 2687 / 27.11.2007;



Legea nr. 387/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2009 pentru
modificarea si completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind
Statutul personalului didactic publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 898, din 22
decembrie 2009.
Prezenta metodologie este valabilă pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de acordare a

definitivării în învăţământ şi, respectiv, a gradului didactic II, sesiunea august 2010.
Informaţii suplimentare privitoare la atribuţiile de perfecţionare repartizate Universităţii „Al. I.
Cuza” din Iaşi, precum şi la procedura de echivalare a titlului ştiinţific de doctor cu gradul didactic I în
învăţământul preuniversitar, pot fi solicitate la Biroul de Perfecţionare Preuniversitară din cadrul
Rectoratului (tel. 0232 / 201035; e-mail: perfecţionare@uaic.ro ).
RECTOR,
Prof. univ. dr. Vasile IŞAN

