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A. DISPOZIŢII GENERALE  
Activitatea de perfecţionare prin  acordarea gradului didactic II și a gradului didactic I este 

coordonată de către Direcţia Resurse Umane, Evoluție și Performanță în Cariera Didactică  din 
cadrul Ministerului Educaţiei Naționale. Aceasta asigură realizarea atribuţiilor care decurg din misiunile 
strategice, administrative, de monitorizare, evaluare şi control, de elaborare a normelor metodologice în 
domeniul resurselor umane şi al politicilor de personal.   
  Examenele pentru acordarea gradului didactic II  si I se susţin la una dintre specializările de pe 
diplomă/diplome sau la specializarea pe care cadrul didactic o poate preda conform Centralizatorului 
privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi a probelor de concurs,  aprobate  
prin OMECTS  nr. 5745 / 2012 și OMECTS nr. 6501 / 2012. 
PROGRAMA pentru examenul de obţinere a gradelor  didactice II si  I – ARTE PLASTICE -  este aprobată 
prin  Ordinul al Ministrului Educaţiei  Naţionale nr. 3442 / 21.03.2000  şi publicată pe pagina  web a a 
Ministerului Educaţiei Naționale la adresa www.edu.ro – Învăţământ preuniversitar, Resurse umane, 
Programe de definitivat / grad II / grad I). 

 
B. CADRUL JURIDIC DE REGLEMENTARE A ORGANIZĂRII, 
DESFĂŞURARII ȘI EVALUARII  EXAMENELOR PENTRU ACORDAREA 
GRADULUI DIDACTIC II ȘI A GRADULUI DIDACTIC I 

 
-  Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare  
- O.M.E.C.T.S. nr. 5561 / 07.10.2011, referitor la  Metodologia privind formarea continuă a personalului 
din învăţămîntul preuniversitar 
- OM.E.N. nr. 3129 – 01.02.2013 referitor la  Modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea 
continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561 / 2011 
- REGULAMENTUL privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului 
Didactic din Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti. 
 

 C. GRADUL DIDACTIC II 

 
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMENELE PENTRU ACORDAREA 

GRADULUI DIDACTIC II  
1. Examenele pentru acordarea gradul didactic II și acordarea gradului didactic I se susţin 

potrivit prevederilor art. 7, 8, 9,   din O.M.E.C.T.S. nr. 5561 / 07.10.2011, referitor la  Metodologia 

privind formarea continuă a personalului din învăţămîntul preuniversitar. 
2. Potrivit art. 10 din O.M.E.C.T.S. nr. 5561 / 07.10.2011, în cadrul procedurii de finalizare a 

înscrierii candidaţilor din seria curentă, corespunzătoare anului şcolar în care se desfăşoară testul 
din metodica specialităţii şi proba orală,  inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane 
trimite în fiecare an, până la data de 15 decembrie, instituţiilor de învăţământ - centre de 
perfecţionare (D.P.P.D. – UNAB), listele candidaţilor care vor susţine examenul pentru 
acordarea gradului didactic II în anul şcolar respectiv; 



 3. Potrivit art. 12 din O.M.E.C.T.S. nr. 5561 / 07.10.2011, pentru finalizarea demersurilor 
premergătoare obligatorii pentru admiterea candidaţilor la susţinerea testului din metodica 
specialităţii şi a probei orale din cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic II, 
inspectoratele şcolare, prin inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane, vor transmite 
instituţiilor de învăţământ - centre de perfecţionare (D.P.P.D. – UNAB) , până la data de 1 
iulie, următoarele documente: 
a) fişele sintetice cu datele candidaţilor admişi spre a participa la susţinerea testului din metodica 
specialităţii şi la proba orală, potrivit specializării pentru care a optat fiecare candidat; 
b) dosarele candidaţilor, inclusiv rapoartele scrise ale inspecţiilor curente şi ale inspecţiei 
speciale, în copie autentificată prin ştampila şi semnătura conducătorului unităţii şcolare în care s-
a efectuat inspecţia; 
c) un document care atestă vechimea la catedră în ani, luni şi zile, pentru candidaţii care au 
beneficiat de concediu fără plată sau pentru îngrijirea copilului ori pentru orice alte situaţii care 
ridică probleme privind vechimea la catedră a candidaţilor. 
 4.  Fişa de înscriere trebuie să aibă ştampila şcolii unde funcţionează candidatul, cu 
semnătura directorului unităţii şcolare. Raportul scris trebuie să aibă ştampila şcolii, în original. 
Dacă un candidat nu are la dosar raportul scris al inspecţiei speciale , nu va fi înregistrat  în baza 
de date a Universitații Naționale de Arte şi nu va figura în cataloagele finale ale examenului. 
Numele candidatilor se scriu în ordinea dobândirii acestora, adică mai întâi de naştere şi apoi de 
căsătorie.  Numele, iniţiala prenumelui/elor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) 
şi prenumele candidatului sunt cele din certificatul de naştere.   

5. Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II care, până la 
obţinerea acestui grad nu primesc calificativul de cel puţin "bine" la evaluările anuale şi cel puţin "bine" la 
a doua inspecţie şcolară curentă, nu pot finaliza examenul în sesiunea pentru care s-au înscris. Pentru 
cadrele didactice aflate în această situaţie inspecţia specială şi, prin urmare, participarea la examen se 
amână cu un an. Inspectoratul şcolar reprogramează a doua inspecţie şcolară curentă pe parcursul anului 
de amânare. 

6. Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II care, până la 
obţinerea acestui grad, au fost sancţionate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, nu pot finaliza examenul în sesiunea pentru care s-au înscris. Cadrele didactice 
aflate în această situaţie îşi pot finaliza obţinerea gradului didactic în anul şcolar următor, numai după 
ridicarea sancţiunii, cu recomandarea Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde sunt încadrate 
şi cu acordul inspectoratului şcolar. 

7. În cazul în care, pe parcursul anului de amânare, cadrul didactic nu reuşeşte să întrunească 
condiţiile precizate în acest articol, pierde dreptul de a se mai prezenta la examen în sesiunea pentru care 
a fost amânat. El se poate reînscrie pentru o altă sesiune de examen atunci când întruneşte toate 
condiţiile de înscriere. 
 8. Candidaţii care nu au primit nota minimă de promovare a Inspecției speciale, nota 8 
(opt), se consideră respinşi la examenul de acordare a gradului didactic II şi nu se vor putea 
prezenta la testul din metodica specialităţii şi la proba orală din cadrul examenului. 
 
 
 
  DESFĂŞURAREA, VERIFICAREA ŞI NOTAREA PROBELOR DE EXAMEN PENTRU 
ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II 
 
 COMPONENTA COMISIEI DE EXAMINARE  

1. Componenţa comisiei de examinare la testul din metodica specialităţii şi la proba orală 
din cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic II este următoarea: 

a) preşedinte: profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, 
proveniţi din catedra de metodica specialităţii/ pedagogie; 
b) membri examinatori: profesori universitari, conferenţiari universitari sau lectori 

universitari doctori, având specialitatea la care candidaţii susţin examenul, sau pedagogie. 



2. Pentru testul din metodica specialităţii vor fi doi examinatori. Preşedintele poate fi şi 
examinator la specialitatea sa.  

3. Componenţa comisiilor de examinare se propune de centrele de perfecţionare şi se 
înaintează spre aprobare la minister până la data de 1 iunie a fiecărui an. 

 
PROBELE DE EXAMEN 
Probele pentru examenul de acordare a gradului didactic II sunt cele cuprinse in OMECTS 

5561 / 2011, respectiv: 
- test de metodica specialitatii, cu abordari interdisciplinare si de creativitate, 
- proba orala de pedagogie, care va cuprinde si elemente de psihologie si de sociologie 

educationala.  
 
ELABORAREA SUBIECTELOR  
 Elaborarea subiectelor pentru proba scrisa si proba orala se realizeaza pe baza tematicii si 

a bibliografiei existente in Programele in vigoare, aprobate prin Ordin de ministru. 
Subiectele pentru proba scrisa si proba orala se stabilesc in plenul comisiei de examinare, 

in ziua desfasurarii fiecarei probe, fiind avizate de catre Presedintele comisiei de evaluare.  
La proba scrisa de metodica specialitatii vor fi elaborate trei variante de subiecte. 

Subiectele vor fi sigiliate in plicuri pe care se numeroteaza varaianta de subiect si denumirea 
probei. Presedintele de comisie extrage o varianta de subiecte, care va fi varianta pentru examen, 
celelalte variante fiind considerate de rezerva.  

 Varianta extrasă este multiplicată într-un număr de exemplare egal cu numărul 
candidaţilor la examen. 

Pentru proba orala, numarul de bilete de examinare trebuie să depăşească 
cu cel puţin 5 numărul candidaţilor din ziua respectivă. 

Baremul de evaluare va fi afisat imediat dupa desfasurarea probei.  
 
DESFASURAREA EXAMENULUI  
 
1. LUCRĂRILE SCRISE se susţin  pe coli de hârtie tipizată pe care se aplică  
ştampila D.P.P.D.. Candidaţii sunt obligaţi să aibă asupra lor  actul de identitate în 

original, accesul in sala de examen fiind permis pe baza Cartii de Identitate. Candidaţii care nu au 
asupra lor documentul de identitate  nu pot fi primiţi în sală. 

Responsabilul de sală (secretarul Comisiei) verifică exactitatea elementelor de identificare 
înscrise de candidat pe colţul  securizat al colii de hârtie, pe baza actului de identitate. Apoi, în 
faţa comisiei de supravegere, candidatul lipeşte colţul  securizat al lucrării sale. Se aplică ştampila 
D.P.P.D., lucrările fiind semnate de către Preşedintele de comisie.  Candidaţii nu pot avea asupra 
lor în sala de examen, cărţi, caiete, telefoane mobile sau orice alte mijloace de comunicare la 
distanţă. 

Candidaţii care în timpul desfăşurării probelor de examen sunt surprinşi copiind sau 
transmiţând soluţii cu privire la subiecte, sunt eliminaţi din examen, încheindu-se un proces – 
verbal în acest sens de către supraveghetorii sălii. În cataloagele de examen, la candidaţii 
eliminaţi se va trece nota 1 (unu) pentru a apărea la final la categoria « respinşi ». 
Spaţiile libere ale întregii lucrări se anulează cu linie frântă în forma literei “Z”, de către 
supraveghetor, în faţa candidatului. 

Responsabilul de sală primeşte plicul cu varianta de subiect şi verifică integritatea 
sigiliului aplicat pe acestea. Secretarul Comisiei va deschide plicul cu varianta de subiect extrasă  
în faţa celorlalţi supraveghetori şi a candidaţilor. 

Responsabilii de sală vor asigura ca ultimii candidaţi rămaşi în sală să nu fie mai puţin de 
trei. 

Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, nici un candidat nu mai poate intra în 
sală şi nici un candidat nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de 



predarea acesteia.   
La finalul probei scrise candidatul  predă responsabilului de sală lucrarea şi semnează în 

tabelul nominal, menţionându-se numărul de pagini scrise. 
 

2. PROBELE ORALE se vor desfăşura pe bază de bilete de examen, semnate de  
Preşedintele de comisie si purtand stampila DPPD..   
Biletele de examen pentru probele orale vor conţine cel puţin două subiecte. 
Examinarea orală se realizează individual, în sală fiind prezenţi permanent 5 candidaţi, care îşi 
pregătesc răspunsul la subiecte, în prezenţa Preşedintelui şi a celorlalţi membri sau cel puţin a 
Preşedintelui şi a examinatorului de la disciplina respectivă. 
În situaţia în care examinatorul nu este edificat asupra nivelului de pregătire a candidatului, îi 
poate adresa şi alte întrebări. Se va lăsa fiecărui candidat timpul necesar pentru a-şi pregăti 
răspunsul. Stabilirea notei la proba orală se va face de către profesorul care a examinat candidatul, 
consultând Preşedintele comisiei. 
 Examinarea candidaţilor se desfăşoară între orele 9.00 şi 20.00. 

Notele obţinute la finalul fiecărei probe se vor afişa, după ce au fost înscrise în catalogul 
de examen, fiecare probă fiind obligatorie. 

 
VERIFICAREA SI EVALUAREA PROBELOR SCRISE SI LA EXAMENUL 

ORAL.  
Verificarea şi evaluarea lucrărilor scrise se efectuează în mod independent de către cei 2 

examinatori, cu note de la 10 la 1, exprimate prin numere întregi sau cu două zecimale. Pentru 
validarea evaluărilor, diferenţa dintre notele celor doi examinatori nu trebuie să fie mai mare de 
un punct. Notele astfel acordate se trec în borderouri în care se menţionează numărul lucrării şi 
nota acordată de fiecare examinator. 

După finalizarea evaluării, fiecare examinator trece pe lucrare nota acordată şi semnează. 
Nota obţinută de candidat la proba scrisă se calculează ca media aritmetica a celor două 

note acordate de examinatori. 
După notare lucrările se deschid în prezenţa preşedintelui comisiei. 
Notele obţinute de candidaţi se înscriu în catalogul de examen. 
Proba orală se notează cu o singura notă, de la 10 la 1, exprimată prin numere întregi sau 

cu două zecimale. 
 
CONTESTAŢIILE  

Contestaţiile vor fi adresate în scris, Preşedintelui comisiei de examen. 
Acestea se depun la secretariatul  D.P.P.D. cu număr de înregistrare  şi se rezolvă de către 
Comisia de contestaţii  astfel încât să asigure candidaţilor respectivi posibilitatea ca, în cazul 
rezolvării pozitive a contestaţiei, să poată participa la proba orală. 

Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la testul din metodica specialităţii. Nu 
se admit contestaţii privind evaluarea la proba orală. 

Preşedintele comisiei de examen va fixa termenul limită de depunere a contestaţiilor, 
termen care se afişează, la loc vizibil, odată cu tabelele nominale cuprinzând candidaţii declaraţi 
admişi, respinşi sau, după caz, neprezentaţi. Contestaţiile ulterioare sunt nule. 

Lucrarile vor fi evaluate, conform procedurilor descrise mai sus, de catre cei 2 evaluatori 
din comisa de contestatii.  

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 acest caz nota pe 
lucrare este nota de la contestaţie. 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 şi 7,99, nota definitiva este nota acordata de comisia de contestatii. 



Hotărârile Comisiei de contestaţii sunt definitive. Acestea se afişează şi se transmit la 
Rectorat. 
 
 
 

EVALUAREA PROBELOR DE EXAMEN 
  

Pentru fiecare probă scrisă sau orală media va fi exprimată printr-un număr întreg sau 
cu două zecimale [ex.: 8,50 (opt şi 50%)].   

La gradul didactic II, nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise sau orale este 
8,00 (opt).  

Cadidatii care nu obtin nota minima la o proba nu se pot prezenta la proba ulterioara. 
Media generala de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II se 

calculeaza ca medie aritmetica a celor 3 probe:  inspectia speciala, testul din metodica 
specialitatii, proba orala de pedagogie.  

Media generala de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este 
de cel putin 8 (opt).  

Orice încercare dovedită ca fraudă, în timpul desfăşurării probelor de examen, se 
sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din examen, menţionându-se în  catalog la 
rubrica observaţii:  "eliminat din examen". 
 Candidatii care au obtinut media 10 (zece) la examenul de acordare a gradului didactic II 
au dreptul de a sustine Inspectia curenta I in perioada de inscriere la gradul didactic I.  
 
 
 D.  GRADUL DIDACTIC I  
 
CONDIŢII  DE  PARTICIPARE  LA  EXAMENE  
 

1. Examenele pentru gradul didactic I se susţin potrivit prevederilor art. 25 – 30, din O.M.E.C.T.S. 
nr. 5561 / 07.10.2011, referitor la  Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţămîntul 

preuniversitar si a O.M.E.N. nr. 3129 / 2013.  
În cazul  candidaţilor care  provin din unităţi de învăţământ preuniversitar particular, 

dosarul  acestora  va  cuprinde şi Autorizaţia de Incredere eliberată de către Comisia Naţională de 
Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar. Autorizaţia de Încredere eliberată în baza 
Hotărârii C.N.E.A.I.P. trebuie să aibă seria şi numărul imprimatului tipizat, precum şi data eliberării. 

Înscrierea şi participarea la probele examenului de acordare a gradului I didactic, se face cu 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute în OMECTS nr. 5561 / 2011, (art. 30, art. 32). 

 
 
INSCRIEREA LA COLOCVIUL PENTRU ADMITEREA LA GRADUL DIDACTIC I 

Candidaţii vor depune la  sediul secretariatului DPPD din cadrul Universităţii Naţionale de Arte 
din Bucureşti, în perioada 2 - 18 decembrie ale anului premergator sustinerii colocviului de admitere, o 
cerere de înscriere în care vor preciza titlul lucrãrii metodico-stiinţifice alese. 
 
 
DESFĂŞURAREA, VERIFICAREA ŞI NOTAREA PROBELOR DE EXAMEN 
 
Probele examenului pentru acordarea gradului didactic I constă în: 

A.Colocviu de admitere  
B.Elaborarea lucrării metodico- ştiinţifice 
C.Inspecţia specială, precedată de două inspecţii curente 
D.Susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice 

 
 



A.COLOCVIUL DE ADMITERE  
 

1. Colocviul de admitere la gradul didactic I se organizează  în fiecare an in perioada 15 ianuarie 
– 15 februarie. DPPD din cadrul Universitatii Nationale de Arte, va stabili cu cel putin doua luni inainte de 
aceasta perioada, ziua, ora si locatia desfasurarii colocviului. Anuntul cu privire la desfasurarea colocviului 
va fi postat la avizier si pe pagina web a UNAB.   

Procedura de organizare şi desfăşurare a colocviului de admitere la gradul didactic I este cea 
prevazută în Anexa nr. 12 a OMECTS nr. 5561 / 2011. 
Colocviul se susţine pe baza unei tematici aprobate de MEN, tematica  care va fi afişată de catre 
DPPD la avizier si pe pagina web. Tematica este alcatuită din doua arii de cercetare, respectiv: 

-Teme privind metodologia cercetării pedagogice si 
-Teme privind domeniul de specialitate si didactica acestuia  
Comisiile de examinare la colocviul pentru admiterea la gradul didactic I   se stabilesc prin Decizie 

a Rectorului Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti. 
Componenta comisiilor la colocviu este urmatoarea: 
- un profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având 

specialitatea pedagogie; 
- un profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având 

specialitatea în care candidaţii susţin examenul. 
 

 2. Conţinutul colocviului este axat pe următoarea problematică:  
- DOMENIUL CORESPUNZĂTOR TEMEI LUCRĂRILOR METODICO - ŞTIINŢIFICE  
Vor fi verificate aspecte referitoare la: corectitudinea formulării temei, se va urmări dacă tema lucrării 
vizează inovarea experienţei didactice, abordarea teoretică şi metodică a unei probleme de specialitate), 
rigurozitatea şi precizia delimitării temei, importanţa teoretică şi practică a temei alese, actualitatea şi 
oportunitatea bibliografiei minimale propuse de candidat, consemnarea corectă a acesteia, domeniului din 
care este aleasă tema, conţinutul semnificativ al unora dintre lucrările menţionate în bibliografie, 
cunoaşterea specifică a principalelelor probleme ce vor fi abordate în conţinutul lucrării.  
- METODOLOGIA SPECIFICĂ CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE, PSIHO-PEDAGOG1CE Ş! 
METODICE PE CARE O IMPLICĂ ELABORAREA LUCRĂRII  
Vor fi examinate aspecte, reteritoara la: specificul cercetării psihopedagogice şi metodice, etape, tipuri, 
metode şi instrumente de investigare folosite în cercetare (observaţia, experimentul, ancheta ş.a.) 
colecterea datelor cercetării, prelucrarea statistic matematică, educaţională, callitativă şi cantitativă a 
datelor cercetării, interpretarea rezultateleor cercetării, concluzii şi recomadări pentru optiizarea activităţii 
didactice.  
Abordarea problemelor menţionate se va face nu numai teoretic ci mai ales aplicativ, cu referire la 
specificul cercetării pe care intenţionează să o realizeze, sau a realizat-o deja candidatul (metodologia 
propusă, ipoteza sau ipotezele de lucru ş.a.).  
- DOMENIUL PROIECTĂRII PEDAGOGICE PROPRII SPECIALITĂŢII RESPECTIVE cu referire 
specială la conceperea, realizarea, evaluarea, şi reglarea- autoreglarea activităţii de predare- învăţare 
specifice temei propuse. Funcţie de tema aleasă se va aborda problematica proiectării anuale, semestriale, a 
sistemului de lecţii şi a lecţiei.  
Examinarea va urmări cu prioritate verificarea capacităţii candidaţilor de a sesiza şi soluţiona implicaţiile 
pedagogice pratice ale temei tratate.  
Candidaţii se vor prezenta la colocviu cu planul lucrării metodico-ştiinţifice şi bibliografia pentru 
tema aleasa. 
 
3.Evaluarea candidaţilor se va realiaza prin calificative, respectiv  „ADMIS” sau „RESPINS”.  
Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate. Candidaţii declaraţi respinşi la colocviul de 
admitere se pot reînscrie pentru susţinerea examenului, în anul şcolar următor. 
 
4.Repartizarea pe conducători stiinţifici a candidaţilor admisi la colocviu se efectuează, într-o primă 
etapă, imediat după desfăsurarea colocviului, prin consultarea candidaţilor, avându-se în vedere criteriile 
menţionate la alin. (3), (4) si (5), ale art, 35, din OMECTS nr. 5561/2011, precum si distribuirea raţională a 
numărului de lucrări pe fiecare profesor conducător, in limita numarului maxim de coordonari pe care un 
coordonator le are repartizate. Situaţia definitivă a repartizării candidaţilor pe conducători este stabilită de 



conducerea centrului de perfecţionare si este comunicată candidaţilor în termen de cel mult zece zile de la 
desfăsurarea colocviului de admitere. 
 D.P.P.D. va afisa repartizarea candidatilor pe conducatori stiintifici si programul de consultatii în 
vederea elaborarii lucrarilor metodico-stiintifice. 
Conducatorii stiintifici care nu-si realizeaza atributiile la nivelul exigentelor stiintifice si etice pot fi 
sanctionati prin suprimarea acestui drept pe o perioada de unu sau mai multi ani, la propunerea 
consiliului DPPD, cu acordul Rectoratului. 
 
 

B.ELABORAREA LUCRĂRII METODICO- ŞTIINŢIFICE 
 

1. Lucrarile metodico-stiintifice vor trata subiecte prevazute în tematica orientativa elaborata de 
centrele de perfectionare si aprobata de Ministerul Educatiei Nationale, precum si alte teme propuse de 
candidati sau de institutiile de învatamânt cu atributii de perfectionare, îndeosebi teme vizând reforma 
curriculara, evaluarea randamentului scolar, educatia estetica, dezvoltarea creativitatii vizual plastice, 
optimizarea activitatii instructiv-educative si inovarea practicii scolare. Temele propuse vor fi supuse 
aprobarii în  Consiliul DPPD înainte de sustinerea colocviului. 
 

2.Lucrarea metodico-stiintifica trebuie sa prezinte contributii ale candidatului la perfectionarea 
activitatii instructiv-educative, cercetari personale privind procesul instructiv-educativ, aplicarea creatoare 
a unor idei pedagogice la conditiile concrete în care îsi desfasoara activitatea, experimentarea unor noi 
tehnici de lucru cu elevii, extinderea unor experiente care au condus la rezultate calitative superioare în 
procesul formarii elevilor etc. 
Lucrarea trebuie sa cuprinda aproximativ 2/3 din întreg – parte aplicativa, experimentala, metodica si cel 
mult 1/3 fundamentare stiintifica. 
 3. Lucrarea metodico-ştiinţifică se elaborează în perioada cuprinsă între 15 februarie a 
anului şcolar în care se susţine colocviul de admitere şi 31 august a anului şcolar următor. 
  

4. Lucrarile metodico-stiintifice se depun la sediul UNAB, cu numar de inregistrare pâna la 
data de 30 august în anul scolar urmator celui în care s-a sustinut colocviul de admitere, în formă 
scrisă, legată tip carte si pe suport electronic, respectiv pe CD, in format PDF. Lucrările metodico-
stiinţifice depuse se înregistrează, cu număr si dată, la secretariatul  D.P.P.D.din cadrul UNARTE. Ultima 
pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate, pe propria răspunderea a candidatului, din care să 
rezulte că: 
a) lucrarea a fost elaborată personal si aparţine în întregime candidatului; 
b) nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie; 
c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse 
fără a fi citate si fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o 
reprezintă alte lucrări ale candidatului; 
d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs. 
Pâna la 20 septembrie se recenzeaza lucrarile si se comunica rezultatele de catre conducatorii stiintifici,pe 
baza de referat. 
 

5. Candidatul are obligaţia de a colabora cu profesorul conducător pe toată durata 
elaborării lucrării, potrivit unui program stabilit de comun acord. În caz contrar, conducătorul are 
dreptul să nu-şi dea avizul scris pentru depunerea lucrării în termenul stabilit prin prezenta 
metodologie. Pentru depunerea lucrărilor este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific.  
În cazul în care lucrarea nu este avizată pentru depunere, conducătorul stiinţific are obligaţia de a preciza 
motivele respingerii. Lucrarile se apreciaza cu note de la 1 la 10. Nota minima de admitere a lucrarii 
metodico-stiintifice la recenzie este 9 (nouă). Nota este acrodata de conducatorul stiintific si este 
inscrisa la finalul Referatului intocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusa. 
Referatele se depun la sediul DPPD in termen de 10 zile de la depunerea lucrarilor de catre 
candidati. 
Răspunderea pentru conţinutul si calitatea lucrării metodico-stiinţifice, precum si pentru respectarea 
normelor juridice si deontologice privind creaţia stiinţifică si drepturile de autor, revine integral 



candidatului. Conducătorului stiinţific nu i se pot imputa erorile, abordările de slabă calitate, preluările fără 
citări din literatura de specialitate sau din alte surse. 
 

5. Criteriile privind elaborarea si evaluarea lucrării sunt: 
  

I. Tema  
• Importanţa teoretică si practic-aplicativă a temei tratate; 
• Rigurozitatea si precizia delimitării problemei; 
•Abordarea unei probleme de interes major pentru practica scolară; 
sau pentru cunoasterea unor fenomene pedagogice. 
 

II. Documentarea stiinţifică  
• Oportunitatea bibliografiei si actualitatea în raport cu tema lucrării; 
• Actualitatea informaţiilor; 
• Prelucrarea informaţiilor; 
• Citarea corectă a surselor bibliografice; 
• Consemnarea bibliografiei, conform normei metodologice. 
 
III. Ipoteza - (ipotezele) de lucru 
• Identificarea si formularea clară si corectă a ceea ce se urmăreste a 
se demonstra în lucrare, în funcţie de tipul cercetării (constatativă, 
experimentală, orientată, operaţională etc.). 
 

III. Structura lucrării  
• Concordanţa structurii cu tema tratată, 
Delimitarea cadrului conceptual si a domeniului teoretic al temei; 
• Succesiunea logică a capitolelor si a subcapitolelor; 
• Caracterul unitar al lucrării si al fiecărui capitol; 
• Ponderea aspectelor practice; 
• Proporţia părţilor lucrării. 
 

IV. Conţinutul  
• Fundamentarea teoretică (stiinţifică, psihologică, pedagogică, 
sociologică, filosofică etc.) a problemei abordate. 
Încadrarea temei în teoria pedagogică; 
• Corelarea organizării si metodologiei cu specificul lucrării (bazată 
pe cercetări ameliorativ-experimentale, constatativ-ameliorative, 
orientate, operaţionale, lucrări de sinteză, monografii etc.); 
• Caracterul sistematic, cu obiective clare, al tratării; 
• Ordinea logică si cronologică a cercetării sau a tratării; 
• Reprezentativitatea colectivelor de experimentare si control; 
• Rigurozitatea si valoarea experimentelor si/sau a observaţiilor 
efectuate în scopul verificării ipotezelor; 
• Înregistrarea, măsurarea si prezentarea riguros stiinţifică a datelor 
Culese; 
• Prelucrarea si corelarea datelor; 
• Evaluarea si compararea rezultatelor iniţiale si finale (pretest si 
posttest); 
• Interpretarea corectă a rezultatelor; 
• Formularea clară a concluziei lucrării (confirmarea sau infirmarea 
ipotezei sau a ipotezelor de lucru); 
• Aplicabilitatea rezultatelor lucrării; 
• Contribuţia personală a autorului lucrării; 
• Legătura organică a concluziilor lucrării cu conţinutul; 
• Oportunitatea propunerilor si a perspectivelor formulate de autor; 
• Claritatea probelor si a datelor prezentate în anexă; 



• Corelarea lor cu tratarea problemei. 
  

V. Forma  
• Stilul si prezentarea; 
• Corectitudinea exprimării; 
• Aspectul estetic, sublinieri în text,Ilustratii, tabele, grafice etc.; 
• Respectarea condiţiilor de tehnoredactare date (TNR 12, A4, la un 
rând si jumătate, setări pagina sus, jos, dreapta 2,5 cm, stânga 3 cm). 
 
 
IV. INSPECŢIA SPECIALĂ SI SUSŢINEREA LUCRĂRII METODICO-STIINŢIFICE PENTRU 
ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I 
 

1.INSPECŢIA SPECIALĂ PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I 
Inspecţia specială si susţinerea lucrării metodico-stiinţifice se desfăsoară în aceeaşi zi, 
în prezenţa unei comisii de examinare alcătuită din presedinte si doi membri, potrivit 
precizărilor art. 36 și art. 37, din  OMECTS 5561/ 2011. Inspecţia specială pentru acordarea gradului 
didactic I se efectuează la patru activităţi didactice, activitati mixte, teoretice si practice. Nota la inspecţia 
specială se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare dintre cei trei membri ai comisiei 
de examinare, ca număr întreg sau cu zecimale. Nota minimă de promovare a acestei probe este 9 (nouă). 
Candidaţii care nu au primit nota minimă se consideră respinsi la examenul de acordare a gradului didactic 
I si nu vor putea susţine lucrarea metodico-stiinţifică. Nota acordată la inspecţia specială nu poate fi 
contestată. 
 
  

2. SUSŢINEREA LUCRĂRII METODICO-ŞTIINŢIFICE 
 

Susţinerea lucrarii metodico-stiintifice se realizeaza în sedinta publica în cadrul unitatii de învatamânt din 
care face parte candidatul, în aceeași zi și în aceeași unitate școlară, după desfășurarea și evaluare 
inspecției speciale.  Planificarea,organizarea si desfasurarea sesiunilor speciale se realizeaza de catre  
UNAB, în intervalele stabilite de Ministerul Educatiei Nationale. 
 
Sustinerea lucrarii metodico-stiintifice consta în: 
- prezentarea continutului lucrarii de catre candidat, îndeosebi a partii metodico-aplicative si eventuale 
demonstratii; 
- prezentarea referatului conducatorului stiintific care trebuie sa cuprinda contributiile si limitele lucrarii; 
- adresarea de întrebari candidatului de catre membrii comisiei cu privire la continutul lucrarii, la 
contributii personale etc.; 
- discutii asupra calitatii si valorii lucrarii etc. La discutii participa si cadrele didactice prezente la 
sustinere. 
   Nota la proba de susţinere a lucrării metodico-stiinţifice se calculează ca medie aritmetică a notelor, de la 
10 la 1, acordate de fiecare dintre cei trei membri ai comisiei, ca număr întreg sau cu zecimale. Nota 
minimă de promovare a acestei probe este 9 (nouă).  Nota acordată nu poate fi contestată. 
 
3. NOTA DE PROMOVARE A EXAMENULUI DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC I este 
nota finală obţinută pentru lucrarea metodico-stiinţifică, conform dispozițiilor cuprinse în art. 40 (1) din 
OMECTS 5561/ 2011. 

 
 
V. DISPOZIŢII FINALE  
Componența comisiei de evaluare a candidaților la examenul pentru acordarea gradului 

didactic II este propusă de către Consiliul DPPD cu respectarea normelor legale în vigoare și validată de 
către Ministerul Educației Naționale. Componența comisiei de  contestaţii se stabilește de către Consiliul 
DPPD și este aprobată prin Decizie a Rectorului Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti.           



Componența comisiei la colocviul de admitere la gradul didactic I este propusă de către 
Consiliul DPPD cu respectarea normelor legale în vigoare și aprobată prin Decizie a Rectorului 
Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti.   

Componența comisiei de examinare pentru Inspecția specială și susținerea lucrării 
metodico- științifice la gradul didactic I, este propusă de către Consiliul DPPD, aprobată de 
către Rectorul Universității Naționale de Arte și validată de către Ministerul Educației Naționale. 
Pentru validare, propunerile de comisii se înaintează către MEN până la data de 20 septembrie a anului 
școlar în care se efectuează inspecția specială.  
 Răspunderea pentru buna desfăşurare a examenelor și a colocviului revine Preşedintelui de 
comisie şi fiecărui membru al comisiei.  

Accesul altor persoane la colocviul de admitere la gradul didactic I sau la examenele pentru  
acordarea  gradului didactic II este autorizat numai în baza unei împuterniciri date de Ministerul Educaţiei 
Naționale, cu acordul Rectorului Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti şi numai pentru a urmări 
procesul de organizare şi desfăşurare a examenelor. 

Pentru validarea rezultatelor examenului de acordare a gradului didactic II, DPPD va transmite 
direcţiei de specialitate din Ministerului Educaţiei Naționale, în termen de 15 zile de la încheierea 
examenului, tabelele nominale cu candidaţii admişi, întocmite după situaţia extrasă din 
cataloagele de examen, în două exemplare, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic 
potrivit modelului prezentat în Anexa nr. 2  la metodologia aferenta OMECTS 3129 / 2013. 
 Pentru validarea rezultatelor probelor pentru obtinerea gradului didactic I, DPPD va transmite 
direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale, pana cel mai tarziu la data de 1 iulie  
Tabelul nominal potrivit modelului prezentat în Anexa 4, din OMEN 3129 / 2013. 
 Toate documentele examenelor, subiectele si lucrarile scrise vor fi arhivate şi păstrate de 
către  D.P.P.D. timp de zece ani, in arhiva proprie. 
 
Prezenta Metodologie a fost aprobată în Ședința Senatului din  data de 27.06.2013 
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