INFORMAŢII PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
EXAMENULUI DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC II
SESIUNEA AUGUST 2018
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, în calitate de centru de formare/perfecţionare a
personalului didactic din învăţământul preuniversitar, abilitată de Ministerul Educaţiei Naţionale,
realizează formarea continuă prin examenele de acordare a gradului didactic II.
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.
În sesiunea august 2018 cadrul organizatoric al examenului este asigurat de Metodologia
privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin
O.M.E.N nr. 5.561/2011, modificată şi completată.
Toate operaţiile privind desfăşurarea şi evaluarea probelor scrise şi orale din cadrul examenelor
pentru acordarea gr adului didactic II se efectuează numai în instituţia de învăţământ 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 către M.E.N. şi numai pentru a se urmări
procesul de organizare şi de desfăşurare a examenelor, fără a se interveni în desfăşurarea acestora.
Examenul pentru obţinerea gradului didactic II în învăţământ poate fi susţinut la una dintre
specializările înscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul le deţine sau la una dintre disciplinele pe
care cadrul didactic le poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ,
domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului
didactic din învăţământul preuniversitar, aprobat anual prin ordin al ministrului de resort.
În instituţiile de învăţământ superior centre de perfecţionare, finanţarea programelor de
pregătire pentru examenele de acordare a gradelor didactice II şi I se asigură din fondurile alocate de
la bugetul de stat corespunzătoare coeficientului de 0,40 aplicat la numărul de studenţi echivalenţi,
potrivit procedurilor aplicate de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior
(CNFIS), în limita sumelor disponibile. Finanţarea de bază alocată prin contractul instituţional a
devenit insuficientă pentru plata prestaţiei cadrelor didactice universitare nominalizate în comisiile de
examinare. În scopul acoperirii financiare a acestei activităţi s-au propus şi au fost aprobate de către
B.E.C.A. prin Hotărârea nr. 38A din 13 martie 2013 şi de către Senat, în şedinţa din 30 mai 2013, taxe
care vor fi încasate prin agenţiile B.R.D.
Cadrele didactice înscrise, pentru a susține probele acestui examen în sesiunea august 2018, vor
depune la secretariatele facultăţilor dovada achitării taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de
evaluare şi contestaţii la examenul de acordare a gradului didactic II (HS nr. 13/30.05.2013), taxă in
valoare de 150 lei, plătibilă la orice unitate BRD. Cod taxă: 107, forma de scolaritate: 01 (licenţă zi),
zona: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.
În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a
gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de
procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare si contestatii la examenul de acordare a gradului
didactic II nu se restituie.
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CALENDARUL privind desfăşurarea examenelor în sesiunea august 2018
(1) Pentru profesori din învăţământul de masă şi învăţământul special:
a) Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare și de creativitate, scris, 27 august 2018, ora
10.00;
c) Pedagogie, oral, 29 august 2018 .
(2) Pentru învăţători/ institutori/profesori pentru învăţământul primar din unităţile şcolare cu
limba de predare română:
a) metodica predării limbii şi literaturii române, metodica predării matematicii, scris, 27 august 2018,
ora 10.00;
b ) pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională, oral, 29 august 2018.
(3) Pentru educatoare/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar din unităţile preşcolare cu
predare în limba română:
Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii, metodica predării activităţilor
instructiv-educative în grădiniţa de copii, scris, 27 august 2018, ora 10.00;
b) pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională, oral, 29 august 2018.
a)

(4) Pentru cadrele didactice din î nvăţământul special – nivel primar, din unităţile şcolare cu limba
de predare română:
a) metodica predării psihopedagogiei speciale sau, metodica predării limbii şi literaturii române şi
metodica predării matematicii scris, 27 august 2018, ora 10.00;
b)
pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională, or al, 29 august 2018.
(5) Pentru cadrele didactice din învăţământul special – nivel preşcolar, din unităţile şcolare cu
limba de predare română:
a) metodica predării psihopedagogiei speciale sau, metodica predării limbii române şi literaturii pentru
copii, metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, scris, 27 august 2018,
ora 10.00;
c)
pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională, or al, 29 august 2018.
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Programele pe baza cărora se desfăşoară probele de examen se aprobă prin ordin al
ministrului educaţiei şi sunt valabile la nivel naţional. Programele de perfecţionare sunt publicate pe
pagina de web a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice la adresa www.edu.ro – Învăţământ
Preuniversitar - Resurse umane, Materiale informative.


PEDAGOGIE (pentru profesori de pedagogie)
Programa: Anexa 2 la O.M.E.C.T. nr. 2687/27.11.2007
Obs: Candidaţii care au pe diploma de licenţă specializarea pedagogie susţin a doua probă
la: psihologie- Programa: Aprobată prin Ordinul ministrului 6305/2008,



PEDAGOGIE (pentru profesori de toate specialităţile)
Programa: Anexa 2 la O.M.E.C.T. nr. 2687/27.11.2007



PSIHOLOGIE
Programa: Aprobată prin Ordinul ministrului 6305/2008,



EDUCAŢIE SPECIALĂ (profesori cu specializarea psihopedagogie specială)
Programa: Anexa 2 la O.M.E.C.T. nr. 2687/27.11.2007
METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE ŞI METODICA PREDĂRII
MATEMATICII (pentru învăţători/ institutori/profesori pentru învăţământul primar)
Programa: Aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3701/26.04.2000




METODICA PREDĂRII LIMBII ROMÂNE ŞI LITERATURII PENTRU COPII, METODICA
PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII (pentru
educatoare/ institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar)
Programa: Aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3701/26.04.2000
Programa: Aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 6305/2008



METODICA PREDĂRII PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE
(pentru învăţători/institutori/educatori învăţământ special)
Programa: Anexa 2 la OMECT nr. 2687/27.11.2007



PEDAGOGIE (pentru institutori/educatoare /învăţători din învăţământul de masă şi din
învăţământul special)
Programa: Anexa 2 la OMECT nr. 2687/27.11.2007
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CONDIŢII de participare
Gradul didactic II se poate acorda la o vechime minimă de 4 (patru) ani de la obţinerea definitivării
pe funcţia didactică (sesiunea august 2014). 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 adeverinţa de acordare
a definitivării în învăţământ, sesiunea iulie 2015.
Informaţii în ceea ce priveşte cazarea candidaţilor în campusul universităţii se pot obţine de la
Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, telefon 0232 20.15.78.
DESFĂŞURAREA PROBEI SCRISE
Proba scrisă se desfăşoară în săli de examen. Pentru fiecare sală se vor asigura cel puţin doi
profesori supraveghetori, cu specializări diferite de cele ale candidaţilor.
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 obiecte care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită. În
timpul examenului, telefoanele mobile se închid.
Lucrările scrise se redactează pe coli de hârtie tipizate, 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 va menţiona numele judeţului din care provine
candidatul în dreptul numărului legitimaţiei de concurs.
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. Ciornele nu sunt luate în considerare în evaluarea
lucrării şi la eventualele contestaţii.
Timpul de lucru pentru elaborarea lucrării scrise este de trei ore din momentul primirii subiectelor.
După încheierea lucrării, candidaţii numerotează foile de examen cu cifre arabe, în partea de jos a
paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini scrise, de exemplu:
3/5 pentru pagina a treia din totalul de 5 pagini scrise. Se vor numerota toate paginile pe care
candidatul le-a scris, inclusiv prima pagină şi paginile incomplete. Apoi, candidaţii predau lucrările
scrise responsabilului de sală, pe bază de borderou în care se completează, sub semnătura fiecărui
candidat, numărul de pagini scrise ale lucrării.
Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
Orice încercare dovedită ca fraudă, în timpul desfăşurării probelor de examen, se sancţionează cu
eliminarea candidatului din examen, menţionându-se în toate documentele "eliminat din examen".
În cataloagele de examen, la candidaţii eliminaţi se va trece nota 1 (unu).
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 proba scrisă. Nu se admit contestaţii
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privind evaluarea la proba orală.
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 “admis” sau “respins”.
Contestaţia este admisă în cazul în care nota acordată după contestaţie este mai mare sau mai mică
cu mai mult de un punct decât nota acordată la prima evaluare. În caz contrar, contestaţia este
respinsă şi rămâne valabilă nota iniţială.
Pentru lucrările care au primit iniţial note cuprinse între 7,50 şi 7,99, inclusiv notele de 7,50
si 7,99 respectiv, între 9,50 şi 9,99 inclusiv 9,50 şi 9,99 nota definitivă este nota acordată de
comisia de contestaţii.
Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi se poate ataca numai prin procedura
contenciosului administrativ.
La gradul didactic II, nota minimă de promovare a fiecărei probe este 8,00 (opt).
Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel
puţin nota 8 (opt) la fiecare dintre probele din cadrul examenului.
Candidaţii care nu obţin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
Calculul mediei de promovare rezultă din media aritmetică a următoarelor probe: nota la
proba scrisă + nota la proba orală.
Candidaţii declaraţi respinşi la examenul de acordare a gradului didactic II se pot reînscrie
pentru susţinerea examenului prin depunerea unui nou dosar de înscriere şi cu parcurgerea tuturor
etapelor precizate în metodologie.
Candidaţii înscrişi la examenul pentru acordarea gradului didactic II, care nu au putut susţine
testul de metodica specialităţii şi/sau proba orală de examen datorită unor motive obiective, susţinute
prin documente, şi au fost declaraţi neprezentaţi, pot solicita aprobarea pentru susţinerea acestor probe
în sesiunea următoare, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean.
Aprobarea se poate acorda în condiţiile refacerii inspecţiei speciale.
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