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În conformitate cu prevederile art.242, alin (4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, gradul didactic II se obţine de către personalul didactic de predare 

care are o vechime la catedră de cel puţin 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ, prin promovarea 

următoarelor probe: 

 a. o inspecţie şcolară specială, precedată de cel puţin două inspecţii şcolare curente eşalonate 
pe parcursul celor 4 ani  

b. un test din metodica specialităţii, cu abordări interdisciplinare şi de creativitate;  
c. proba orală de pedagogie care cuprinde şi elemente de psihologie şi de sociologie 

educaţională.  
 

Zilele de desfăşurare a examenului 
 

- 27 august 2014 – test din metodica specialităţii 

- 29 august 2014 – proba de pedagogie 
 

Conform prevederilor art. 5 din OMEN nr. 3129/01.02.2013, pentru promovarea examenului de 

acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la inspecţia specială şi 

cel puţin nota 8 (opt) la testul din metodica specialităţii şi respectiv, la proba orală 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 ca 

medie aritmetică a celor trei probe (inspecţia specială, testul din metodica specialităţii, proba orală din 

cadrul examenului). Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este de 

cel puţin 8 (opt). 

Pentru participarea la examenul de obţinere a Gradului didactic II, sesiunea august 2014, taxa 

pentru examen este de 200 RON/candidat.  

Pentru participarea la programul de pregătire a Gradului didactic II sesiunea iulie 2014, taxa 

pentru pregătire este de 200 RON/candidat.  

Taxele se achită la Casieria Universităţii ’’Petru Maior’’ din Tîrgu-Mureş, program – Luni- Joi, 

între orele 9.00-14.00 

Chitanţele se prezintă la secretariatul Facultăţii de Stiinţe şi Litere, sala A 203, până în data de 07 

iulie 2014. 

 

Planificarea sălilor, orele de desfăşurare a examenelor şi listele cu cadrele didactice se vor afişa 

după data de 04 august 2014.  

 

DECAN, 

Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA 


