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Nr. 636/20.05.2020 

 

Ghid metodologic privind organizarea și desfășurarea examenului de sustinere a gradului 

didactic I, ȋn învăţămȃntul preuniversitar  

Departamenul pentru Pregătirea Personalului Didactic  

din Universitatea  ,,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 cât şi de Adresa MEC nr. 

9154/18.05.2020, la nivelul Departamenului pentru Pregặtirea Personalului Didactic  din 

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

organizarea și desfăsurarea susţinerii online a lucrării metodico-ştiinţifice, în vederea acordării gradului 

didactic I, în învăţământul preuniversitar, pentru seria 2018-2020, astfel: 

 

I.  Prin derogare de la prevederile art 242 alin (4) lit a) din Legea nr 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, gradul didactic I, seria 2018-2020, se poate obţine de către personalul 

didactic de predare care are vechimea la catedră de cel puţin 4 ani de la obţinerea gradului didactic 

II, prin promovarea a două inspecţii școlare curente, eșalonate pe parcursul celor 4 ani, apreciate 

cu calificativul maxim și prin susţinerea lucrării metodico-știinţifice care se poate realiza și ȋn 

modul online, ȋn prezenţa comisiei instituite, conform metodologiei Ministerului Educaţiei și 

Cercetării. 

II. 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. 

III. Susţinerea lucrării metodico-știinţifice se poate realiza și online, ȋn prezenţa simultană a 

comisiei de examen, aprobată anterior la nivelul Ministerului Educaţiei și Cercetării și a 

reprezentatului legal al instituţiei ȋn care candidatul îşi desfăşoară activitatea la momentul 

susţinerii lucrării. 

IV. Înainte de desfăşurarea şedinţei de susţinere  a lucrării, online, se va obţine acordul tuturor 

participanţilor privind înregistrarea acesteia, acord care va fi transmis prin e-mail preşedintelui 

comisiei. 

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

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

VI. Planificarea susţinerii lucrărilor metodico-ştiinţifice se realizează de către Centrul de 

perfecţionare, cu acordul candidatului şi al comisiei; două sau mai multe lucrări pot fi susţinte 

simultan  (dacă sunt comisii diferite) sau eşalonat, pe parcursul aceleaşi zile. 



VII. În situaţia susţinerii online a ședinţei de prezentare a lucrării metodico-știinţifice, 

se propun următoarele: 
1. Comisia de examen, de comun acord cu candidatul, va stabili anterior momentului suţinerii, 

ziua și ora desfășurării acestei activităţi. 

2. La susţinerea online a lucrării pot participa membrii comisiei metodice din cadrul unităţii de 

învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic. 

3. Comisia de examen, de comun acord cu candidatul, stabileşte mijloacele tehnice și platforma 

educaţională, care să permită transmiterea, recepţionarea simultană  şi înregistrarea cu conţinut 

audio-video  a şedinţei. Se recomandă utilizarea platformei Universităţii. În situaţii de excepţie, 

când candidaţii nu au acces (din motive obiective) la această platformă, se poate alege, de comun 

acord cu comisia, o altă platformă care să permită înregistrarea audio-video. 

4. Secretariatul DPPD va transmite, cu cel puţin 2 zile înaintea susţinerii, lista conturilor de acces 

pe platforma Universităţii pentru  membrii din comisia de examen, atât reprezentatului legal al 

instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea didactică, cât şi membrilor invitaţi, care au 

solicitat participarea. 

5. Departamentul DPPD va organiza o sală pentru susţinerea a lucrării metodico-știinţifice, 

destinată candidaților care nu dețin tehnica necesară transmiterii online a informațiilor, sau care 

nu au conexiune la rețeaua internet. Sala va fi dotată cu un calculator cu conexiune la internet, 

cameră video, microfon și difuzor. Direcția General Administrativă va asigura materialele 

necesare protecției candidatului (mască, mănuși și dezinfectant). Acesta va intra singur în sală 

urmărind un traseu prestabilit. După susținerea lucrării și părăsirea sălii de către candidat, se va 

asigura dezinfectarea calculatorului și a obiectelor de mobilier care puteau fi contaminate de 

candidat. 

6. Președintele comisiei de examinare va iniţia sesiunea online a susţinerii lucrării metodico-

știinţifice ȋn ziua și la ora stabilite.     

7. 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. 

8. Nota la susţinerea lucrării metodico-știinţifice se calculează ca medie aritmetică a notelor 

acordate de fiecare dintre cei trei membri ai comisiei de examinare.  

9. 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. 

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

pentru lucrarea metodico-ştiinţifică. 

11. Susţinerea online a lucrării va fi înregistratặ integral şi arhivată, urmând să fie transmisă 

secretariatului DPPD de către președintele comisiei. 



12. După finalizarea şedinţei de susţinere a lucrării metodico-ştiinţifice, se vor transmite 

secretariatului DPPD de către preşedintele comisiei, raportul ȋntocmit de președintele comisiei 

de examen ȋn urma susţinerii  lucrării metodico-știinţifice, împreună cu   înregistrea audio-video 

a şedinţei.  

13. Raportul ȋntocmit de către președintele comisiei de examen ȋn urma susţinerii  lucrării 

metodico-știinţifice, va fi salvat în format PDF şi va fi transmis delegatului ISJ pentru semnătura. 

Acesta îl va lista şi scana şi retransmite preşedintelui comisiei. Preşedintele comisiei 

redirecţionează acest document spre semnare coordonatorului ştiinţific al lucrării. Coordonatorul  

va semna şi retransmite raportul preşedintelui. Preşedintele listează documentul cu cele două 

semnặturi, îl semneazặ şi  îl trimite secretariatului DPPD. 

14. Secretariatul DPPD va transmite forma scanată a Raportului scris încheiat în urma susţinerii 

lucrării, către unitatea de învăţământ, în vederea consemnării, de către director în registrul de 

inspecţii al unităţii. 

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

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

rezultatele candidatului. 
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