
 
 

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE 

CARE SOLICITĂ AMÂNAREA 

SUSŢINERII EXAMENELOR  PENTRU OBŢINEREA GRADELOR 

DIDACTICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

1. Cadrele didactice care solicită amânarea susţinerii examenelor pentru obţinerea 

gradului didactic II, o pot face conform art. 55 (alin.5) din Metodologia privind 

formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversita, cu 

modificările și completprile ulterioare: „Candidaţii înscrişi la examenul pentru 

acordarea gradului didactic II  care nu au putut susţine probele de examen, datorită 

unor motive obiective, susţinute cu documente şi au fost declaraţi neprezentaţi, se 

pot reînscrie pentru susţinerea examenului în anul şcolar următor, cu respectarea 

condiţiilor legale.” 

 

2. Cadrele didactice care solicită amânarea depunerii lucrării metodico-ştiinţifice 

pentru obţinerea gradului didactic I sau a susţinerii acesteia, o pot face în acord cu 

art. 67 (alin. 20) din Metodologia privind formarea continuă a personalului didactic 

din învăţământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare: „Candidaţii 

înscrişi la colocviul de admitere care nu au putut elabora şi depune în termen 

lucrarea metodico-ştiinţifică, datorită unor motive obiective argumentate cu 

documente, se pot reînscrie pentru susţinerea acestei probe în anul şcolar următor, 

fără un nou colocviu de admitere.” 

 

OUG nr. 141/2020 

"(6^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), pentru anul şcolar 2020 - 2021, în caz 

de nepromovare a unei probe din cadrul examenelor pentru obţinerea gradelor 

didactice II şi I, aceasta poate fi repetată în anul şcolar următor." 

  

Conform Metodologiei privind formarea continuă a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, 

Art. (10) Inspecţiile curente promovate sunt valabile în ultimii 4 ani şcolari de activitate 

didactică împliniţi la data finalizării examenului de acordare a gradului didactic. 

 Art. (11)  În perioada efectuării concediului de creştere a copilului şi a concediului fără 

plată nu pot fi efectuate inspecţii curente sau speciale” 

 

ÎN TOATE CAZURILE, INSPECŢIA SPECIALĂ ESTE VALABILĂ DOAR ÎN ANUL 

ȘCOLAR ÎN CARE A FOST EFECTUATĂ!!!! 

 

 


