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PRECIZARI PRIVIND AMANAREA GRADELOR DIDACTICE II ~i I 

Conform prevederilor Metodologiei privind formarea continua a personalului din invaramantul 
preuniversitar, aprobata prin OMECTS nr. 5561/2011 cu modificarile §i completarile ulterioare, 
aprobarea cererilor de amanare a examenelor pentru ob!inerea gradelor didactice I §i II este de 
competenra Inspectoratului ~colar al jude!ului Dolj. 

Amanarea gradului didactic II 
1. Conditii pentru amanarea gradului didactic II 
a) ,,Candida!ii inscri§i la examenul pentru acordarea gradului didactic JI, care nu au putut sus!ine 
testul din metodica specialita!ii §i/sau proba orala de examen datorita unor motive obiective 
sus!inute cu documente §i au fost declara!i neprezenta!i, pot solicita aprobarea pentru 
sus!inerea acestor probe in sesiunea urmatoare, cu aprobarea consiliului de administra!ie al 
inspectoratului §COiar jude!ean/al municipiului Bucure§ti. Aprobarea se poate acorda in 
condi!iile refacerii inspeqiei speciale" - art. 23 (5) din OMECTS nr. 5561/2011, modificat prin 
OMEN nr. 5397 /5.11.2013; 
b) ,,Cadrele didactice inscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II care, pana la 
ob!inerea acestui grad, nu primesc calificativul de eel pu!in .,bine" la evaluarile anuale §i la a 
doua inspec!ie §COlara curenta, nu pot finaliza examenul in sesiunea pentru care s-au inscris. 
Pentru cadrele didactice aflate in aceasta situarie inspec!ia speciala §i, prin urmare, participarea 
la examen se amana cu un an ... " - art. 13 (1) din OMECTS nr. 5561/2011); 
c) ,,Cadrele didactice inscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II care, pana la 
ob!inerea acestui grad, au fost sanctionate disciplinar, conform art. 280, alin. (2) din Legea 
educatiei na!ionale nr. 1/2011, nu pot finaliza examenul in sesiunea pentru care s-au inscris. 
Cadrele didactice aflate in aceasta situatie i§i pot finaliza ob!inerea gradului didactic In anul 
§COiar urmator, numai dupa ridicarea sancriunii, cu recomandarea Consiliului profesoral al 
unita!ii de invaramant unde sunt incadrate §i cu acordul inspectoratului §Colar". - art. 13 (2) din 
OMECTS nr. 5561/2011; 
d) Candida!ii inscri§i se incadreaza in una din situatiile: 

J;> concediu pentru cre§terea §i ingrijirea copilului (CIC); 
);> concediu rara plata; 
J;> concediu medical; 
J;> alte cazuri, sustinute prin documente justificative. 

2. Depunerea cererii de amanare (cerere tip, Anexa 1) 
a. Cererea, adresata inspectorului §Colar general, se inregistreaza la secretariatul !SJ Dolj, avand 
ata§ate actele doveditoare care motiveaza amanarea (dupa caz): 

>- copia deciziei emisa de conducerea unita!ii de invaramant/ISJ Dolj pentru aprobarea 
concediului de cre§tere §i ingrijire copil (CIC) - autentificata de catre conducerea unita!H 
§Co!are; 

J;> copia certificatului de na§tere a copilului - autentificata de catre conducerea unita!ii 
§Colare; 



>- copia certificatului medical sau copia biletului de ie:;;ire din spital - autentificata de catre 
conducerea unitatii §Colare; 

>- alte acte doveditoare - autentificate de catre conducerea unitatii §Colare 
b. Nuse accepta cererile care invoca ,,motive personale sau familiale". 
Important! 
Amanarea poate fi solicitata pentru un an, iar pentru candidapi aflati in perioada concediului de 
cre:;;tere §i ingrijire a copilului (CIC), amanarea poate fi pentru 2 ani. In asemenea situatii, 
persoanele care i:;;i reiau activitatea didactica (fie pentru ca au fast in concediu pentru cre§terea 
copilului, fie ca au avut suspendat, temporar, contractul de munca), vor ata:;;a la documentele 
prevazute anterior o adeverinta, emisa de unitatea de invatamant in care i:;;i desfa§oara 
activitatea, imediat dupa incetarea suspendarii contractului de munca, In care sa fie specificata 
perioada concediului pentru cre§terea §i lngrijirea copilului, respectiv perioada suspendarii 
temporare a contractului de munca. 
3. Valabiliatea inspectiilor 
a. ,,Inspectiile curente promovate sunt valabile In ultimii 4 ani :;;colari de activitate didactica 
lmpliniti la data finalizarii examenului de acordare a gradului didactic II" - art. 10 (11) din 
OMECTS 5561/2011, modificat prin OMEN nr. 5397 /5.11.2013. Cadrelor didactice care au avut 
contractul de munca suspendat (ex. CIC), la cei 4 ani Ii se adauga perioada suspendarii. 
b. Inspectia specia!a este valabila numai pentru anul :;;colar In care a fost efectuata (conform art. 
15 (2) din OMECTS 5561/2011). In consecinta, inspectia specia!a se va relua In anul §Colar in 
care cadrul didactic sustine examenul pentru obpnerea gradului didactic II. 

Amanarea graduiui didactic I 
1. Conditii pentru amanarea gradului didactic I 
a) ,,Candidatii care nu s-au prezentat la colocviul de admitere datorita unor motive obiective, 
sustinute cu documente, :;;i au fast declarati neprezentati se pot prezenta pentru sustinerea 
acestei probe a examenului in sesiunea imediat urmatoare, cu aprobarea consiliului de 
administratie al inspectoratului :;;colar judetean/al municipiului Bucure:;;ti" - art. 34 (4) din 
OMECTS nr. 5561/2011, modificat prin OMEN nr. 5397 /5.11.2013. 
b) ,,In cazul candidatilor respin§i la proba de elaborare a lucrarii metodico-§tiintifice, probele de 
sustinere a inspectiei speciale §i a lucrarii metodico-§tiintifice se pot amana, la cerere, cu un an 
§COiar. Ei vor putea sustine aceste probe in anul 9colar urmator, cu conditia de a obtine avizul 
pentru depunerea Iucrarii, respectiv referatul de accep'tare a sustinerii lucrarii din partea 
conducatorului 9tiintific" - art. 35 (20) din OMECTS nr. 5561/2011. 
c) ,,Candidatii admi9i Ia colocviul de admitere, care nu au putut elabora :;;i depune In termen 
lucrarea metodico-9tiintifica, datorita unor motive obiective argumentate cu documente, pot 
solicita amanarea depunerii lucrarii metodico-9tiintifice In anul 9colar urmator. Candidatul aflat 
in aceasta situatie va depune o cerere de amanare a probelor la ISJ/ISMB lnsopta de urmatoarele 
documente justificative: adeverinta eliberata de departamentul pentru pregatirea personalului 
didactic care sa confirme promovarea colocviului de admitere, acordul scris al conducatorului 
9tiintific 9i documentele care justifica motivul amanarii..." - extras din art. 35 (21) din OMECTS 
5561/2011. 
d) ,,Candidatii care nu au putut sustine inspectia speciala 9i lucrarea metodico - §tiintifica 
datorita unor motive obiective argumentate cu documente 9i au fast declarati neprezentati se 
pot reinscrie pentru sustinerea acestor probe In anul 9colar urmator, cu respectarea conditiilor 
legale 9i cu aprobarea inspectoratului §Colar" - art. 40 (3) din OMECTS nr. 5561/2011. 



e) ,,Cadrele didactice inscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I care, pana la 
obtinerea acestui grad nu obtin calificativul ,,foarte bine" la evaluarile anuale §i la a doua 
inspectie §colara curenta, nu pot finaliza examenul in seria pentru care s-au inscris. 
Pentru cadrele didactice aflate in aceasta situatie probele §i, dupa caz, finalizarea examenului 
pentru acordarea gradului didactic I se amana cu an. Inspectoratul §Colar reprogrameaza a doua 
inspectie §colara curenta pe parcursul anului de amanare". - art. 32 (1) din OMECTS nr. 
5561/2011. 
f) ,,Cadrele didactice inscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I care, pana la 
obtinerea acestui grad au fost sanctionate disciplinar, conform art. 280 alin (2) din Legea 
educatiei nationale nr. 1/2011, i§i pot finaliza obtinerea gradului didactic I, numai du pa ridicarea 
sanctiunii, cu recomandarea Consiliului profesoral al unitaj:ii de invatamant unde sunt incadrate 
§i cu acordul inspectoratului §Colar". - art. 32 (2) din OMECTS nr. 5561/2011. 
g) Candidatii inscri§i se incadreaza in una din situatiile: 

>- concediu pentru cre§terea §i ingrijirea copilului (CIC); 
>- concediu fiira plata; 
>- concediu medical; 
>- alte cazuri, sustinute prin documente justificative. 

2. Depunerea cererii de amanare ( cerere tip, Anexa 2) 
a. Cererea, adresata inspectorului §Colar general, se inregistreaza la secretariatul IS) Dolj, avand 
ata§ate actele doveditoare care motiveaza amanarea: 
Dupa caz: 

>- copia deciziei emisa de conducerea unitatu de lnvatamant/ISJ Dolj pentru aprobarea 
concediului de cre§tere §i tngrijire copil (CIC) - autentificata de catre conducerea unitatii 
§col are; 

>- copia certificatului de na§tere a copilului - autentificata de catre conducerea unitatii 
§colare; 

>- copia certificatului medical sau copia biletului de ie§ire din spital - autentificata de catre 
conducerea unitatii §colare; 

>- alte acte doveditoare - autentificate de catre conducerea unitatii §Colare; 
Obligatoriu pentru toti solicitantH: 

>- adeverinta eliberata de departamentul pentru pregatirea personalului didactic (DPPD) 
care sa confirme promovarea colocviului de admitere; 

>- acordul scris al coordonatorului lucrarii metodico-§tiintifice; 
b. Nuse accepta cererile care invoca ,,motive personale sau familiale". 
3. Valabilitatea inspectiilor 
,, .. .lnspectiile curente promovate sunt valabile in ultimii 4 ani §colari de activitate didactica 
calculati la data finalizarii examenului" - extras din art. 29 (10) din OMECTS 5561/2011, 
modificat prin OMEN nr. 5397 /5.11.2013. Cadrelor didactice care au avut contractul de munca 
suspendat (ex. CIC), la cei 4 ani Ii se adauga perioada suspendarii. 
Valabilitatea inspectiei speciale 
,,Jnspecj:ia speciala pentru acordarea gradului didactic I se efectueaza la patru activitati didactice 
§i este valabila numai pentru anul §colar In care a fost efectuata." - art. 38 (1) din OMECTS 
5561/2011. 

Inspector §COiar pentru dezvoltarea resursei umane, 

Prof. Irina~~ 
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ANEXA 1 Nr. 1nreg. la ISJ Dolj, ___ ---'/ ___ _ 

UNITATEASCOLARA ___________ _ 
Nr. _____ _ 
A VIZAT DIRECTOR 

L. s. 
DOAMNA INSPECTOR ~COLAR GENERAL, 

S ubsemnatul( a) ( se indicii numele din certificatul de na~tere iar in paranteza numele dupii ciisatorie) ________________ _ 

---------------~func\ia ____________ .specialitatea. ________ _ 
titular/suplinitor la(" mdfo• ""; .. ,,. '"I"•J lnscris{a) la gradul didactic II, ·-------------------
specialitatea~ ____________ ln anul ______ seria. ______ _ 

pentru Centrul de perfectionare (se indica denumtrea exactaa centrului de perfectionare> • va 
rog sii-mi aprobap amiinarea sustinerii probelor pentru acordarea gradului didactic II, din urmatoarele motive: 

Solicit ami\narea pentru sesiunea: Mentionez ca am sustinut: 
inspectia curenta I ~i am ob\inut calificativul --------
inspectia curentii II §i am obtinut calificativul --------
am oblinut definitivatul !n anul §i la sfilr§itul anului §Colar !n care voi finaliza examenul de 
acordare a gradului didactic II voi realiza o vechime efectivii la catedrii de ani __ luni __ zile, 
de la examenul de definitivare In 1nva\amiint. 

Ata§eZ prezentei cereri, urmatoarele documente*: 

Imi asum raspunderea exactitii\ii datelor lnscrise ln prezenta cerere. 

Date de contact ale candidatului: telefon fix ____ , telefon mobil ____ e-mail ______ telefon 
unitii\ii §COalare ________ _ 

Data 
Semniitura 

*Se indica documentele anexate: 
documente care justifica motivul amanarii ( decizie concediu crestere copil, certificat medical, etc.) 
alte documente specificate in metodologie(,copie dupa procesele verbale ale inspectiilor, adeverinta privind vechimea la catedra, etc.) 
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ANEXA2 Nr. lnreg. la ISJ Dolj ___ ~/ ___ _ 

UNITATEASCOLARA __________ ~ 
Nr. -------

AVJZAT DIRECTOR 

L. s. 

DOAMNA INSPECTOR ~COLAR GENERAL, 

Subsemnatul( a) ( se indicii numele din certificatul de na~tere iarin paranteU. numele dup! ciis1itorie} ________________ _ 

_______________ functia ______ .specialitatea. _______ _ 

titular/suplinitor Jar" fodic• uni""' OC-Ol"') _________________ lnscris(a) la gradul didactic I, 
specialitatea. ______________ ln anul ______ seria ______ _ 

pentru Centrul de perfectionare (se indicA denumirea exacta a centrului de perfectionare) • va 
rog sii-mi aprobati amanarea sustinerii probelor pentru acordarea gradului didactic I, din urmatoarele motive: 

Solicit amanarea pentru sesiunea: ___ ~Men\ionez ca am sustinut: 
inspec\ia curenta I ~i am obtinut calificativul _______ _ 
inspectia curentil. II ~i am obtinut calificativul _______ _ 

colocviul -------------
am depus/nu am depus lucrarea metodico-~tiin\ificil. la data de _____ _ 

am ob(inut gradul II In anul ~i la sfii~itul anului ~colar In care voi finaliza examenul de 
acordare a gradului didactic I, voi realiza o vechime efectivil. la catedrii de ani !uni __ zile, 

de la examenul de acordare a gradului didactic II. 

Ata~ez prezentei cereri, urmil.toarele documente*: 

lmi asum riispunderea exactitiitii datelor lnscrise In prezenta cerere. 

Date de contact ale candidatului: telefon fix , telefon mobil e-mail telefon ----- ----- -------unita\ii ~coalare ________ _ 

Data 
Semnil.tura 

*Se indica documentele anexate: 
documente care justifica motivul amanarii ( decizie concediu crestere copil, ccrtificat medical, etc.) 
alte documente specificate in metodologie ( adeverinta eliberata de DPPD care sa confirrne promovarea colocviului de admitere grad didactic 
I/depunerea lucrarii metodico-stiintifice, acordul scris al coordonatorului stiintific,copie dupa procesele verbale ale inspectiilor, etc.) 
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