
 
 

   

 

 

Precizări amânare grade didactice 

An şcolar 2019- 2020 

 
Conform prevederilor Metodologiei privind formarea continuă a personalului din 

învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, aprobarea cererilor de amânare a examenelor pentru obţinerea 

gradelor didactice I şi II intră în competența Inspectoratului Școlar Județean Bihor. 

 

Amânare grad didactic I 
 

 Potrivit art. 34(21) din metodologie, pot solicita amânarea gradului didactic 

I,candidaţii înscrişi la examenul pentru acordarea gradului didactic I, seria 2018- 2020 

„admişi la colocviul de admitere, care nu au putut elabora şi depune în termen lucrarea 

metodico-ştiinţifică, datorită unor motive obiective argumentate cu documente, pot solicita 

amânarea depunerii lucrării metodico-ştiinţifice în anul şcolar următor”.  

Pentru  solicitarea amânării depunerii lucrării metodico – stiintifice, candidaţii 

aflaţi în situaţia de mai sus, vor depune la Secretariatul IȘJ Bihor, cu avizul inspectorului 

școlar pentru dezvoltarea resursei umane,, următoarele documente: 

- cererea tip postată pe site-ul www.isjbihor.ro completată corect şi complet cu toate 

datele solicitate; 

-adeverinţă eliberată de D.P.P.D. care să confirme promovarea colocviului de admitere grad 

didactic I; 

-acordul scris al coordonatorului ştiinţific; 

-dovada obiectivă pentru care nu a fost depusă lucrarea până la 31.08.2019; 

 Amânarea poate fi solicitată pentru un an şcolar, iar pentru candidaţii aflaţi în perioada 

concediului de creştere şi îngrijire a copilului (CIC), amânarea poate fi solicitată pentru 2 ani 

şcolari. În asemenea situaţii, cadrele didactice vor depune ataşat la cererea de amânare, o 

adeverinţă/ decizie de suspendare a CIM emisă de unitatea de învăţământ în care îşi 

desfăşoară activitatea, în care să fie specificată perioada concediului pentru creşterea şi 

îngrijirea copilului. 

Atenţie!!!! Cadrelor didactice care au avut contractul de muncă suspendat (ex. pentru 

creşterea şi îngrijirea copilului), pentru calcularea valabilităţii inspecţiilor curente şi vechimii 

efective la catedră li se iau în considerare doar anii şcolari în care au desfăşurat activitate 
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didactică, de la obţinerea gradului didactic II până la data de 31. 08.... a anului în care  vor 

finaliza examenul pentru obţinerea gradului didactic. 

Cererea tip de solicitare a amânării finalizării probelor pentru obţinerea gradului 

didactic  I, însoţită de documentele menţionate anterior, se depune  în perioada 

    

 1 septembrie - 20 octombrie 2019, la Secretariatul IȘJ Bihor* 

 

 

*cu  excepţia cadrelor didactice aflate în concediu de maternitate care vor depune dosarul imediat după 

intrarea în CIC 


