
Precizări privind derularea inspecțiilor  

pentru obținerea gradelor didactice II și I 

Având în vedere prevederile: 

- ORDONANAȚEI DE URGENȚĂ NR. 141 din 19 august 2020, privind instituirea unor 

măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și 

completarea Legii educației naționale nr. 1/2011  

- Ordinului comun 5487/1494 din 31 august 2020, pentru aprobarea măsurilor de organizare 

a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV -2; 

- ORDINULUI   Nr. 5561/2011 din  7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei 

privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar 

- ORDINULUI Nr. 4302/2020 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea 

Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 

preuniversitar în anul şcolar 2020 - 2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării nr.  

- Nota Ministerului Educației și Cercetării nr. 35921  - cuprinzând Precizări privind 

organizarea și desfășurarea activității de inspecție școlară, în anul școlar 2020-2021 

 

 

Vă informăm: 

1. Inspecțiile școlare speciale din  cadrul examenelor  pentru obținerea/echivalarea gradului 

didactic I și pentru obținerea gradului didactic II, precum și susținerea lucrării metodico-

științifice în cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic I se realizează în sistem 

online. 

2. Inspecțiile școlare  curente din  cadrul examenelor  pentru obținerea/echivalarea gradului 

didactic I și pentru obținerea gradului didactic II se pot organiza și desfășura și în sistem 

online. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227339


3. Inspecțiile școlare de specialitate și  alte tipuri de inspecție școlară legal prevăzute 

(vezi definitivat), se pot organiza și desfășura și în sistem online 

 

 

Pașii necesari în ralizarea inspecțiilor online: 

1. Directorul/directorul adjunct al unității de învățământ în care este încadrat cadrul didactic 

inspectat/ candidatul, transmite inspectorului școlar/ tuturor membrilor comisiei, cu 3 zile 

înainte de data programată pentru desfășurarea inspecției, pe e-mail, cu solicitarea 

confirmării de primire, toate informațiile necesare pentru accesul la platforma/aplicația 

informatică utilizată de unitatea școlară în procesul de învățământ, inclusiv linkul de 

conectare pentru activitatea online meeting.  

2. Inspectorul școlar/membrii comisiei se va conecta/se vor conecta respectând același 

algoritm ca și elevii care învață în sistem online, prin afiliere la clasa/clasele virtuale la 

care se desfășoară inspecția. 

3. Analiza lecției se va defășura online, la finalul celor 4 lecții susținute cu participarea 

directorului unității de învățământ. 

4. Inspectorul școlar/metodistul va întocmi raportul de activitate/procesul-verbal și va 

completa fisele de evaluare conform documentelor reglatoare în acest sens. 

5. La finalul analizei activităților desfășurate, raportul de inspecție/procesul-verbal și fișele 

de evaluare vor fi semnate, scanate și trimise online directorului unității de învățământ care 

va lista documentele, va semna pentru conformitate și le va anexa registrului de inspecții 

școlare. 

 

De reținut: 

- organizarea și desfășurarea activităților de inspecție școlară nu se înregistrează, ci se 

consemnează în documentele de inspecție  prevăzute de metodologiile/regulamentele 

specifice. 

- orice modificare/eroare de conectare/alte situații neprevăzute care intervin în organizarea 

și/sau desfășurarea inspecției se va/ se vor semnala, de către conducerea unității de 



învățământ, care, împreună cu inspectorul școlar/cu comisia  care realizează inspecția, 

identifică și adoptă o soluție alternativă pentru finalizarea activității, fapt care se va 

consemna în documentele  de inspecție-proces-verbal, notă, raport. 

- în situația în care unitatea de învățământ nu dispune în toate sălile de clasă de logistica 

necesară organizării și desfășurării online a activităților didactice, inspectoratul școlar va 

face demersurile care se impun pentru amenajarea unei sali de clasă destinate activităților 

didactice de tip inspecție școlară, practică pedagogică, altor activități din categoria 

activităților de formare  continuă, care va fi dotată corespunzător. 

- cadrelor didactice care nu dispun de mijloace adecvate organizării și desfășurării procesului 

de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei, li se va asigura accesul la 

echipamentele unității de învățământ – fie prin acordarea cu titlu de folosință gratuită, pe 

perioadă determinată, a unor echipamente și servicii (conexiune la internet, suporturi de 

stocare etc.), pentru desfășurarea cursurilor online, fie prin facilitarea participării la cursuri 

din cadrul unității de învățământ. 

 

 

Calendarul 

 activităților pentru obținerea definitivatului în învățământ și a gradelor didactice I și II 

 

Perioada Activitatea 

1- 30 octombrie - Completarea și analiza dosarelor pentru definitivat; 

- Depunerea cererilor pentru inspectiile curente 1 – de 

inscriere la gradele didactie I și II. 

1 octombrie - 30 noiembrie - Efectuarea inspecțiilor curente 1, de înscriere, restante 

de anul trecut și curente 1 pentru cei care au obținut 

nota 10 la definitivat sau gradul didactic 2; 

- Depunerea dosarelor de inscriere la gradele didactice 1 

și 2. 

1 octombrie - 29 ianuarie 2021 - Prima inspecție de definitivat 



- Inspecțiile curente 2 pentru gradul didactic I care sunt 

obligatorii, cu minimum 30 de zile înaintea celei 

speciale; 

- Inspecțiile curente 2 pentru gradul 2  

Atenție – In situația suspendării cursurilor, cadrul 

didactic poate obține gradul didactic și cu cel puțin 2 

inspecții efectuate.  

- Inspecții speciale gr.1 sau 2 – dacă sunt îndeplinite 

condițiile. 

 1 octombrie - 31 mai 2021 - A doua inspecție de definitivat și evaluarea porofoliului 

candidatului (SEMESTRUL 2); 

- Inspecțiile curente 2 pentru gradele didactice II și I, 

(candidații care au depus dosare de înscriere în 2019); 

- Inspecțiile speciale pentru obținerea gradelor didactice I 

și II; 

- Inspecțiile curente 1 pentru gradele 1 și 2, (cererile 

depuse în luna octombrie 2020). 

 

Note: 

1. Repartiția metodiștilor și/sau inspectorilor pentru realizarea inspecțiilor vor fi transmise 

în școli. 

2. Delegațiile metodiștilor pentru realizarea inspecțiilor curente sau speciale pentru 

obținerea gradelor didactice I si II se pot ridica de la secretariatul Inspectoratului Școlar 

Județean Bistrița- Năsăud sau de la inspectorii de specialitate. 

 

Inspector pentru dezvoltarea resursei umane 

Prof. Rodica Brănișteanu 


