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ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE 
CARE SOLICITĂ SAU/ŞI OBŢIN AMÂNAREA 

SUSŢINERII EXAMENLOR  PENTRU OBŢINEREA GRADELOR DIDACTICE ÎN 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
1. În cazul examenului de definitivat, cadrul didactic poate solicita amânarea, conform art. 28 

(alin.4) din Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar: „Cadrul 

didactic înscris la examenul pentru definitivarea în învăţământ care nu a putut susţine probele de examen 

datorită unor motive temeinice, susţinute cu documente, poate să susţină probele respective în sesiunea din 

anul şcolar următor. 

2. Cadrele didactice care solicită amânarea susţinerii examenelor pentru obţinerea gradului didactic 

II, o pot face conform art. 55 (alin.5) din Metodologia formării continue a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar: „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.” 

3.  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 formării continue a 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar: „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.” 

ÎN TOATE CAZURILE, INSPECŢIA SPECIALĂ ESTE VALABILĂ DOAR ÎN ANUL ÎN CARE A FOST SUSŢINUTĂ!!!! 

CA URMARE, ÎN CAZUL OBŢINERII AMÂNĂRILOR, CADRELE DIDACTICE TREBUIE SĂ SUSŢINĂ INSPECŢIA 
SPECIALĂ 
 
 
 
 
 


