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GRAFICUL  DE  DESFĂŞURARE  A  PROBELOR  PENTRU  OBŢINEREA  

GRADULUI  DIDACTIC  II  ÎN  ÎNVĂŢĂMÂNT1 

PROFESORI: 

Specializările: T.C.M., Maşini Termice, U.T.S., U.T.I.A., Mecanică nave, Inginerie şi 

Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism, Ingineria Produselor 

Alimentare, Pescuit şi Industrializarea Peştelui, Metalurgie, Limba Română, Limba 

Franceză, Limba Engleză, Istorie, Filosofie, Matematică, Chimie,Fizică, Educaţie 

Fizică, Administraţie publică. 

27 august 2012 

orele 8
30

 

Disciplina de specialitate şi didactica acesteia (scris) 

28-29 august 2012 

orele 8
30

 

Disciplina de specialitate şi didactica acesteia (oral) 

30-31 august 2012 

orele 8
30

 

Pedagogie şi elemente de psihologie a educaţiei (oral) 

 

INSTITUTORI - educatoare: 

27 august 2012 

orele 8
30

 

Limba română şi literatura pentru copii (scris) 

28 august 2012 

orele 8
30

 

Metodica activităţii instructiv-educative din învăţământul 

preşcolar (scris) 

29 -  30 august 2012 

orele 8
30

 

Pedagogie preşcolară şi elemente de psihologie a educaţiei 

(oral) 
 

INSTITUTORI - învăţători: 

27 august 2012 

orele 8
30

 

Limba română şi literatura pentru copii şi metodica predării 

acestora (scris) 

28 august 2012 

orele 8
30

 

Matematică şi metodica predării acesteia (scris) 

29 - 30 august 2012 

orele 8
30

 

Pedagogie şcolară şi elemente de psihologie a educaţiei (oral) 

 

                                                           
1
  Examenele se vor susŃine la sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic  - corpul 

de clădire A, str. Gării colŃ cu str. Carnabel. Repartizarea specializărilor şi a candidaŃilor pe săli va  fi afişată la 
intrarea în clădire, pe uşa sălii de examen şi la avizierul din curte.  

La probele scrise candidaŃii vor fi invitaŃi în sălile de examen la ora 8.30 şi vor avea buletinul / cartea de 

identitate şi pix /stilou. Probele scrise încep la ora 9.00 şi durează 3 ore din momentul anunŃării subiectelor. 
Baremul de corectare şi rezultatele candidaŃilor vor fi afişate la avizierul din curtea interioară. 

Nu este permisă intrarea în săli cu bagaje, telefoane mobile sau alte materiale şi tehnologii.   
Orele exacte ale  probelor orale vor fi afişate şi anunŃate candidaŃilor de către preşedinŃii de comisii în 

prima zi de examen. Intrarea la probele orale se face în ordine alfabetică.  
Nota minimă pentru promovarea gradului didactic II este 7 (şapte) la fiecare probă. 

 
 


