
Extras din OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare: 

- Accesul candidaţilor în sala de examen se face pe baza B.I./C.I. precum şi actul care 

atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, sub controlul responsabilului de sală. 

- Se interzice intrarea în sală candidaţilor cu materiale, respectiv cărţi, caiete, notiţe sau 

obiecte care ar putea fi folosite ca surse ilicite de informare.  

- Lucrările scrise se redactează pe coli de hârtie tipizate pe care se aplică ştampila 

departamentului/facultăţii/a instituţiei de învăţământ în care se desfăşoară examenul. 

Lucrările scrise au caracter secret. Fiecare candidat îşi scrie numele şi prenumele cu 

majuscule pe colţul din partea dreaptă a lucrării. Colţul lucrării se secretizează după 

verificarea conformităţii numelui înscris cu actul de identitate de către profesorul asistent. 

- Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix 

cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru. 

- Ciornele, puse la dispoziţie la solicitarea candidaţilor, vor purta ştampila 

departamentului/facultăţii/instituţiei de învăţământ în care se desfăşoară examenul. 

Acestea nu se semnează şi sunt preluate de profesorul asistent separat de colile de 

examen. 

- Timpul de lucru pentru elaborarea lucrării scrise este de 3 ore din momentul scrierii 

subiectelor pe tablă sau după primirea subiectelor.  

- La încheierea probei, candidaţii predau lucrările profesorului asistent, pe bază de 

borderou în care se completează, sub semnătura fiecărui candidat, numărul de pagini 

scrise ale lucrării. 

- Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen 

- Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se 

adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi 

ora afişării rezultatelor. Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la proba scrisă.  

În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se 

subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat. Nu se admit 

contestaţii privind evaluarea la proba orală.  

- Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea august 

2018 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro. 


