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O rganele locale de specialitate
în dom eniul învăţăm ântului
M inisterul C ulturii
M inisterul A griculturii şi Industriei Alim entare
M inisterul Tineretului şi Sportului
Instituţiile de în v ăţăm ân t profesional tehnic
Instituţiile de învăţăm ânt de subordonare republicană

Pe parcursul anului în adresa Ministerului Educaţiei au parvenit mai multe
adresări referitoare la păstrarea gradului didactic pentru cadrele didactice care începând
cu data intrării în vigoare a Codului educaţiei (23.11.2014) au confirmat un stagiu de
activitate de 30 de ani în învăţământ, sau care au atins vârsta de pensionare şi ale căror
grade didactice nu şi-au pierdut valabilitatea.
Ministerul Educaţiei a constatat că din anumite motive unele cadre didactice,
deţinătoare de grade didactice, care nu şi-au pierdut valabilitatea, nu au fost incluse în
ordinele de confirmare a gradelor didactice în ultimii doi ani.
în scopul asigurării respectării prevederilor art. 131 din Codul educaţiei,
Ministerul Educaţiei solicită în termen de până la data de 18.11.2016:
- Ministerelor de resort, instituţiilor de învăţământ profesional tehnic,
instituţiilor de învăţământ de subordonare republicană, de a identifica şi de a expedia
Ministerului Educaţiei, lista cadrelor didactice, deţinătoare a gradelor didactice doi,
întâi şi superior (Organelor locale de specialitate în domeniul învăţământului doar lista
cadrelor didactice deţinătoare a gradelor didactice întâi şi superior), care au fost omise
din ordinele de confirmare a gradelor didactice din ultimii doi ani, pentru a li se păstra
gradul didactic deţinut în baza art. 131 din Codul educaţiei.
- Organelor locale de specialitate în domeniul învăţământului de a identifica
cadrele didactice care au fost omise în ultimii doi ani din ordinele de confirmare a
gradelor didactice doi şi de a emite un ordin cu privire la păstrarea gradului didactic doi
în baza art. 131 din Codul educaţiei.
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