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Amânare grad didactic I – anul școlar 2018-2019 

Potrivit art. 34(21) din metodologie, pot solicita amânarea gradului didactic I, candidații înscriși la examenul 

pentru acordarea gradului didactic I seria 2017- 2019 „admiși la colocviul de admitere, care nu au putut elabora 

și depune în termen lucrarea metodico - științifică, datorită unor motive obiective argumentate cu documente, 

pot solicita amânarea depunerii lucrării metodico-științifice în anul școlar următor”. Pentru solicitarea 

amânării depunerii lucrării metodico-științifice, candidații aflați în situația de mai sus, vor depune, la 

secretariatul ISJ Bihor următoarele documente:  

 cererea tip postată pe site-ul ISJ Bihor completată corect si complet cu toate datele solicitate 

 adeverință eliberată de DPPD care să confirme promovarea colocviului de admitere grad didactic I 

 acordul scris al coordonatorului științific 

 dovada obiectivă pentru care nu a fost depusă lucrarea până la 31.08.2018. 

Amânarea poate fi solicitată pentru un an școlar, iar pentru candidații aflați în perioada concediului de 

creștere și îngrijire a copilului (CIC), amânarea poate fi solicitată pentru 2 ani școlari. În asemenea situații, 

cadrele didactice vor depune atașat la cererea de amânare, o adeverință/ decizie de suspendare a CIM emisă 

de unitatea de învățământ în care își desfășoară activitatea, în care să fie specificată perioada concediului 

pentru creșterea și îngrijirea copilului. Pentru a putea finaliza examenul pentru obținerea gradului didactic I, 

cadrele didactice care au solicitat și obținut aprobarea CA al ISJ Bihor, pentru amânarea finalizării probelor 

examenului de grad, trebuie să se asigure că inspecțiile curente efectuate și promovate anterior solicitării 

amânării, vor fi valabile până în anul în care urmează să finalizeze examenul de grad. Potrivit art. 29 (10) din 

OMECTS 5561/2011 „inspecțiile curente promovate sunt valabile în ultimii 4 ani școlari de activitate didactică 

împliniți la data finalizării examenului de acordare a gradului didactic I” respectiv 31.08.2019 pentru seria 

2018-2019.  

Atenție!!!! Cadrelor didactice care au avut contractul de muncă suspendat (ex. pentru creșterea și îngrijirea 

copilului), pentru calcularea valabilității inspecțiilor curente și vechimii efective la catedră li se iau în 

considerare doar anii școlari în care au desfășurat activitate didactică, de la obținerea gradului didactic II până 

la data de 31. 08.... a anului în care se va finaliza examenul pentru obținerea gradului didactic.  

Cererea tip de solicitare a amânării finalizării probelor pentru obținerea gradului didactic I, însoțită de 

documentele menționate anterior, se depune până la data de 15 octombrie 2018, la secretariatul ISJ Bihor. 

 


