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INFORMATII 
ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I 

PE BAZA TITLULUI STIINTIFIC DE DOCTOR ' , 

Ml>O:f>:ffRPl 
l:DUC!\TII:l 

Extras din ORDIN nr. 5.561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului 
din fnviifiimantul preuniversitar, cu modificiirile !Ji completiirile ulterioare 

ART42 

(1) Personalul didactic incadrat in invlitlimantul preuniversitar care a obtinut titlul ~ti inti fie de doctor ~i indepline~te 
conditiile prevlizute de art. 242 alin. (7) din Legea nr. l/2011. cu modificlirile ~i completlirile ulterioare, poate solicita 
echivalarea titlului ~tiintific de doctor cu gradul didactic I in domeniul ~tiintific al disciplinei/disciplinelor in care poate fi 
incadrat conform competentelor certificate prin diploma de licentli/master, potrivit Centralizatorului disciplinelor, sau in 
domeniul ~tiintelor educatiei, in urmlitoarele conditii: 

a) are o vechime efectivli la catedra de minimum 4 ani de la obtinerea definitivlirii in invlitamant; 

b) a obtinut calificativul «foarte bine» la evaluarile anuale din ultimii 2 ani de activitate la catedrli premerglitori inscrierii; 

c) in anul ~colar premerglitor inscrierii a sustinut o inspectie curentli la care a obtinut calificativul «foarte bine». Prin 
exceptie, in anul ~colar 2021-2022, candidatii pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ~tiin\ific de doctor pot 
programa inspectia curentli, in vederea inscrierii, in acela~i an In care se depune dosarul de inscriere, dar anterior depunerii 
acestuia, conform calendarului prevlizut la alin. (2). 

(I A 1) in stabilirea vechimii efective la catedrli necesarli pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ~tiintific de 
doctor se vor avea in vedere urmatoarele: 

a) conditiile de vechime necesare inscrierii pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ~tiintific de doctor se referli 
la vechimea de predare efectivli la catedra ~i nu se confundli cu vechimea in munca, recunoscutli ca vechime in invatamant in 
vederea stabilirii drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedrli se ia in calcul perioada in care s-a prestat activitate efectivli de 
predare, ca personal didactic calificat cu studii de specialitate absolvite cu examen de diploma sau de licenta, dupa caz, cu 
norma intreaga ~i cu indeplinirea conditiilor de formare initiala, conform legii; 

b) cadre le didactice incadrate in invlitlimantul particular beneficiaza de recunoa~terea vechimii la catedra, necesara pentru 
obtinerea gradului didactic I pe baza titlului ~tiintific de doctor, de la data obtinerii autorizatiei de functionare provizorie de 
clitre unitatea de invatamiint respectivli, conform legislatiei in vigoare; 

C) perioada de suspendare a contractului individual de munca din initiativa salariatului nu se considera vechime la catedra; 

d) perioada concediului de maternitate este consideratli vechime la catedra; 

e) pentru personalul didactic calificat care nu a functional cu o normli intreaga sau care a functionat cu ore peste norma 
intreaga se poate calcula un coeficient anual de vechime la catedrii prin impartirea numiirului de ore prestate de candidat in anul 
respectiv la numarul anual de ore corespunzator functiei didactice cu normli intreaga din care a prestat ore, avandu-se in vedere 
numlirul de saptamani de activitate didactica din structura anului ~colar. Coeficientul se calculeazli pentru fiecare dintre anii de 
functionare la catedrli dupa obtinerea definitivlirii in invatamant. Conditia de vechime la catedrli prevlizuta se considerli 
indeplinitli atunci cand suma coeficientilor anuali astfel calculati este de eel putin 4. 

f) perioada suspendlirii cursurilor ca urrnare a declarlirii stlirii de urgen\ii/alertli se considerli vechime la catedrli. 

(2) in acest scop, candidatul va depune la inspectoratul ~colar, in perioada 1 septembrie-15 martie a anului ~colar in curs; 
un dosar cuprinzand urmatoarele documente: 



a) cerere adresata conducerii inspectoratului ~colar; 

b) copie conformli cu originalul a certificatului de na~tere ~i, dupa caz, copii conforme cu originalul ale documentelor care 
atesta schimbarea numelui; 

C) copie a diplomei de doctor, certificata «conform cu originalul» de catre conducerea inspectoratului ~colar; 

d) copie a diplomei de studii, insotita de foaia matricola/suplimentul la diploma, certificate «conform cu originalul» de 
catre conducerea inspectoratului ~colar; 

e) document certificat «conform cu originalul» de catre conducerea inspectoratului ~colar din care sa rezulte ca sunt 
indeplinite conditiile legale privind pregatirea psihopedagogica ~i metodica; 

f) copie certificata «conform cu originalul» de catre conducerea inspectoratului ~colar a certificatului/adeverintei privind 
obtinerea definitivarii in invatamilnt; 

g) document/decizie de repartizare emis/emisa de inspectoratul ~colar din care sa rezulte incadrarea in invatamilntul 
preuniversitar, in original sau copie certificata «conform cu originalub> de catre conducerea inspectoratului ~colar, dupa caz; 

h) adeverinte certificate «conform cu originalul» de catre conducerea unitatii de invatamilnt privind calificativul anual 
pentru fiecare din ultimii 2 ani de activitate la catedra; 

i) copie certificata «conform cu originalul» de catre conducerea unitatii de invatamilnt a procesului - verbal incheiat in 
urma efectuarii inspectiei curente, din registrul de procese-verbale al unitatii ~colare; 

j) recomandarea consiliului profesoral al unitatii de invatamilnt in care este incadrat sau in care ~i-a desfii~urat activitatea. 

k) Adeverinta/e de vechime certificata/e «conform cu originalul» de catre conducerea unitatii de invatamilnt, din care sa 
rezulte indeplinirea conditiilor de vechime prevazute la alin (!) lit. a). 

Depunerea documentelor de inscriere: 

1. Depunerea cererilor aferente suspnerii inspecpei curente, avizate de directorul unitatii de invatamilnt, se depun in 
perioada septembrie - octombrie 2021. 

2. Dosarele de inscriere se depun in perioada noiembrie 2021 - 15 martie 2022. 


