
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Anexă la  
 

METODOLOGIA DE NORMARE A ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE DIN  

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI 

DIDACTIC 

 
 

 

La art. 1 se adaugă astfel: 

conform și a dispozițiilor Decretului nr. 195/2020, OUG nr. 58/2020, art. 8. 

 

La art. 3 se adaugă următoarele aliniate astfel: 

- gradul didactic I în învățământul preuniversitar, seria 2018-2020, prin derogare 

de la prevederile art. 242 alin. (5) lit. b) și d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, se poate obține de către personalul didactic de predare 

care are o vechime la catedră de cel puțin 4 ani de la obținerea gradului didactic II 

prin promovarea a două inspecții școlare curente, eșalonate pe parcursul celor 4 

ani, apreciate cu calificativul maxim și susținerea lucrării metodico-științifice care 

se poate realiza și în modul on-line, în fața comisiei instituite, conform 

metodologiei Ministerului Educației și Cercetării, după primirea confirmărilor 

Inspectoratelor Școlare Județene Alba, Bacău, Botoșani, Buzău, Constanța, Galați, 

Harghita, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui; 

- coordonatorii candidaților vor stabili orarul/graficul desfășurării susținerilor on-

line cu acordul tuturor participanților pentru a fi înregistrate susținerile, transmise 

pe email; 

- la susținerea lucrării didactico-științifice on-line, participă candidatul, membrii 

comisiei și directorul general/adjunct al instituției școlare, care vor avea electronic 

lucrările; 

- asistența tehnică pentru membrii comisiei va fi asigurată de către serviciul 

informatizare din universitate; 

- perioada de susținere a lucrărilor va fi în intervalul 18-31 mai 2020, în zilele 

lucrătoare; 

- rapoartele scrise vor fi completate, semnate, scanate și transmise membrilor 

https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45728223&d=2020-05-09#p-45728223
https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=303242090&d=2020-05-09#p-303242090


comisiilor aprobate de MEC, în circuit, apoi, la final, vor fi semnate și ștampilate 

de către directorul instituției școlare, după care vor fi transmise scanate pe email 

către Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic la adresa 

dppd@arteiasi.ro; 

- sesiunile vor fi înregistrate, prezentările PPT și un scurt rezumat al lucrărilor, 

trimise la email-ul menționat, vor fi înregistrate pe DVD pentru fiecare candidat în 

parte și arhivate; 

- având în vedere dispozițiile art.13 alin.3
2
, art.18 alin.2

2
 din Ordinul  6125/2016, 

conform carora susținerea în varianta on-line a tuturor se va înregistra integral, 

precum și prevederile RGPD nr.679/2016, fiecare participant la aceste activități va 

fi informat despre înregistrare, aducându-i-se la cunoștință faptul ca înregistrarea 

are ca scop respectarea dispozițiilor legale mai sus enunțate, urmând a fi arhivată 

pe o perioadă nedeterminată de către DPPD. Acceptul fiecarui participant se 

consideră a fi dat odată cu demararea activității, refuzul de a fi înregistrat fiind 

considerat doar dacă este exprimat în mod expres, caz in care candidatul nu va mai 

putea fi examinat. 

- aceste completări și modificări vor fi transmise Inspectoratelor Școlare Județene 

menționate; 

- coordonarea întregii activități va fi asigurată de către directorul Departamentului 

pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

 

La art. 10 se modifică astfel: 

- președinte: 2 ore  

- coordonator științific: 12 ore  

 

La art. 12 se modifică astfel: 

- activitățile de evaluare pentru grad didactic I se vor plăti conform funcției 

didactice: profesor, conferenţiar şi lector. 

 

Se adaugă art. 13 astfel: 

Prezenta anexă a fost aprobată în ședința Senat din data de 14.05.2020 
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