
 

Extras din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată, privind 

obținerea GRADULUI DIDACTIC 2 

 

ART. 242*) după OUG 141_08.2020 

    (1) Formarea continuă a cadrelor didactice cuprinde dezvoltarea profesională şi evoluţia în 

carieră. 

    (2) Evoluţia în carieră se realizează prin gradul didactic II şi gradul didactic I, examene de 

certificare a diferitelor niveluri de competenţă. 

    (3) Probele de examen, tematica, bibliografia, precum şi procedura de organizare şi desfăşurare 

a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice sunt reglementate prin metodologie elaborată 

de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

    (4) 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, elaborat pe 

baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului, pentru fiecare specialitate în parte; 

    c) o probă orală de pedagogie, pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului, care cuprinde şi elemente de psihologie şi de sociologie 

educaţională. 

    (4^1) În situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se 

impune prezenţa fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educaţie în unităţile de 

învăţământ, prin excepţie de la alin. (4), personalul didactic de predare, care are o vechime la 

catedră de cel puţin 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ, poate obţine gradul didactic 

II, cu condiţia promovării următoarelor probe: 

    a) cel puţin două inspecţii şcolare, care se pot realiza şi prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului; 

    b) o probă scrisă, care conţine elemente de didactica specialităţii, precum şi elemente de 

pedagogie şi de psihologie, cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, elaborată pe baza unor 

tematici şi bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 



    (6) În caz de nepromovare, examenele pentru obţinerea gradelor didactice II, respectiv I, pot fi 

repetate la un interval de cel puţin 2 ani şcolari. 

#M113 

    (6^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), pentru anul şcolar 2020 - 2021, în caz de 

nepromovare a unei probe din cadrul examenelor pentru obţinerea gradelor didactice II şi I, 

aceasta poate fi repetată în anul şcolar următor. 

#M42 

    (7) Personalului didactic încadrat în învăţământul preuniversitar, care a obţinut titlul ştiinţific 

de doctor în domeniul în care poate fi încadrat sau în domeniul ştiinţelor educaţiei şi care 

îndeplineşte cumulativ condiţiile de formare iniţială şi condiţiile de vechime la catedră de 

minimum 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ, i se acordă gradul didactic I, în temeiul 

prevederilor unei metodologii specifice, elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice. 

#M113 

    (7^1) În situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se 

impune prezenţa fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educaţie în unităţile de 

învăţământ, pentru acordarea gradului didactic I prin echivalarea titlului ştiinţific de doctor, 

inspecţiile şcolare se pot realiza şi prin intermediul tehnologiei şi al internetului. 

#B 

    (8) Personalul didactic care a obţinut definitivarea în învăţământ sau gradul didactic II cu 

media 10 se poate prezenta, după caz, la examenele pentru gradul II, respectiv gradul I, cu un an 

mai devreme faţă de perioada prevăzută de prezenta lege. 

    (9) În cazul în care profesorii au dobândit două sau mai multe specialităţi, definitivarea în 

învăţământ şi gradele didactice II şi I obţinute la una dintre acestea sunt recunoscute pentru 

oricare dintre specialităţile dobândite prin studii. 

    (10) Gradele didactice se acordă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului. 

#CIN 

    *) Derogări de la prevederile art. 242 au fost acordate prin: 

    - art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 (#M100); 

    - art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 (#M101). 

    Precizăm că dispoziţiile de derogare menţionate mai sus sunt reproduse în nota 4 şi nota 5 de 

la sfârşitul textului actualizat. 


