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DEFINITIVAT 2015

 Legislație: OMEN 4801/2014; OMEN
4802/2014;

Susţinerea a două inspecţii speciale la
clasă (perioada ianuarie 2015-5 iunie
2015 );

Fiecare inspecţie specială se
efectuează la patru activităţi didactice
şi este valabilă numai pentru anul
şcolar în care a fost efectuată;



DEFINITIVAT 2015

 În situaţia în care candidatul este încadrat conform
specialităţilor/programelor de studiu înscrise pe
diploma/diplomele de absolvire/licenţă/master sau pe
una dintre disciplinele pe care o poate preda conform
Centralizatorului, inspecţiile la clasă se efectuează la
disciplina pe care cadrul didactic este încadrat în anul
şcolar respectiv.

 În situaţia în care candidatul nu este încadrat conform
specialităţilor/programelor de studiu înscrise pe
diploma/diplomele de absolvire/licenţă/master sau pe
una dintre disciplinele pe care le poate preda conform
Centralizatorului, inspecţiile la clasă se efectuează la
două activităţi didactice la disciplina pe care este
încadrat în anul şcolar respectiv şi la două activităţi
didactice la disciplina la care s-a înscris să susţină
examenul.



DEFINITIVAT 2015

 Comisia pentru inspecție:

a) inspectorul şcolar/metodistul care
coordonează disciplina la care candidatul
susţine examenul şi are aceeaşi
specializare sau poate preda disciplina
celui inspectat, potrivit Centralizatorului;

b) directorul/directorul adjunct al
unităţii de învăţământ în care se
desfăşoară inspecţia.



DEFINITIVAT 2015

Notarea inspecțiilor:

Inspecţiile speciale la clasă se notează de
la 10 la 1, în baza fişelor de evaluare a
activităţii didactice în cadrul inspecţiei speciale la
clasă, prevăzute în anexa nr. 2 (OMEN 4802).
Notele obţinute la inspecţiile speciale şi
nota finală, calculată ca medie aritmetică a
acestora, se trec în procesul-verbal de
inspecţie la clasă prevăzut în anexa nr. 3,
se semnează de către membrii comisiei
care efectuează inspecţia specială la clasă
şi se consemnează în registrul de inspecţii
al unităţii de învăţământ.



DEFINITIVAT 2015
 Inspectorii școlari/metodiștii vor completa

4 fișe de evaluare a activităților și vor face
media aritmetică a punctajelor, obținându-
se astfel ceea ce apare în procesul-verbal
ca fiind Nota 1;

 Directorii vor completa o fișă de evaluare,
punctajul obținut fiind trecut în procesul-
verbal ca Nota 2;

 La finalul procesului-verbal, va fi calculată
Nota finală, ca medie aritmetică între Nota
1 și Nota 2;

 Pentru prezentarea la examenul scris, media
notelor finale la inspecțiile speciale trebuie să fie
minim 8 (opt).



DEFINITIVAT 2015

 Fișele de evaluare sunt diferite (pentru direcori și
inspectori/metodiști) și sunt prevăzute în Anexa
2 la Metodologie.

 Procesul-verbal este prevăzut în Anexa 3 la
Metodologie. Acesta va fi consemnat și în
registrul de inspecții al unității de învățământ.

 Inspectorul/Cadrul didactic metodist care a
efectuat inspecţia predă directorului unităţii de
învăţământ, la finalizarea activităţii, procesul-
verbal de inspecţie, în copie, şi, fişele de
evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiei
speciale la clasă, anexate (directorii le vor aduce
la ISJ în perioada comunicată).



GRADUL DIDACTIC II

 Se efectuează :
 2 inspecţii curente (IC 1 și IC 2);

 1 inspecţie specială.

 IC1 – în anul premergător depunerii dosarului
(valabilă 4 ani de activitate didactică);

 IC2 – în anul depunerii dosarului, după validarea
dosarului de înscriere (valabilă 4 ani de activitatea
didactică);

 IS – în anul în care se susţine examenul scris (valabilă
1 an).

 Notă: În perioada CIC / Concediu fără plată NU pot fi
efectuate inspecţii.



GRADUL DIDACTIC II-
INSPECȚIILE CURENTE

 Asistenţa şi evaluarea a 4 activităţi didactice.

 Fişa de evaluare a activităţilor didactice
(Anexa 1 la OMEN 3240/2014).

 Se încheie raport scris (Anexa 2 la OMEN
3240/2014).

 Calificativ minim de promovare “BINE”.

 Valabilitate - 4 ani şcolari de activitate
didactică împliniți la data finalizării
examenului.



GRADUL DIDACTIC II-
INSPECȚIA SPECIALĂ

 Se efectuează la 4 activităţi didactice (fișele de
evaluare sunt prevăzute de Anexa 1 la OMEN
3240/2014);

 Valabilă numai pentru anul şcolar în care a fost
efectuată, respectiv, în anul susținerii examenului
scris;

 Se încheie un raport scris după modelul din Anexa 3
la OMEN 3240/2014; Raportul de inspecţie va fi
consemnat în Registrul de inspecţii;

 Nu poate fi efectuată în perioada CIC / Concedii;

 La inspecția specială poate asista și directorul sau
responsabilul comisiei metodice, care poate să facă
observații dar NU acordă notă;

 Nota minimă de promovare este 8.00 .



GRADUL DIDACTIC I

 Se efectuează :
 2 inspecţii curente.

 1 inspecţie specială.

 IC1 – în anul premergător depunerii dosarului
(valabilă 4 ani de activitate didactică);

 IC2 – în intervalul de după promovarea colocviului
până la susţinerea inspecţiei speciale (valabilă 4 ani
de activitate didactică);

 IS – în anul în care se susţine lucrarea metodico-
științifică (valabilă 1 an)

 Notă: În perioada CIC / Concediu fără plată NU pot fi
efectuate inspecţii.



GRADUL DIDACTIC I –
INSPECȚIILE CURENTE

 Asistenţa şi evaluarea a 4 activităţi didactice.

 Fişa de evaluare a activităţilor didactice
(Anexa 4 la OMEN 3240/2014).

 Se încheie raport scris după modelul din
Anexa 5 la OMEN 3240/2014.

 Calificativ de promovare: “ FOARTE BINE”.

 Valabilitate 4 ani şcolari de activitate didactică
împliniți la data finalizării examenului.



GRADUL DIDACTIC I –
INSPECȚIA SPECIALĂ

 Se efectuează la 4 activităţi didactice la specializarea
pentru care candidatul a fost admis la colocviu.

 Valabilă numai pentru anul şcolar în care a fost
efectuată.

 Se încheie un raport scris după modelul din Anexa 6
la OMEN 3240/2014.

 Raportul de inspecţie va fi consemnat în Registrul de
inspecţii.

 Nu poate fi efectuată în perioada CIC / Concedii.

 La inspecția specială poate asista și directorul
care poate să facă observații dar NU acordă
notă.



PROF. DOCUMENTARIȘTI

 Fişa de evaluare a activităţii didactice în
cadrul inspecţiilor curente este prevăzută
în Anexa 9.

 Fişa de evaluare a activităţii didactice în
cadrul inspecţiilor speciale este prevăzută
în Anexa 15.

 Fişa de evaluare a activităţii didactice în
cadrul inspecţiilor, este un instrument de
evaluare al metodistului.



SPOR LA TREABĂ!

Prof. Cernucan Lorena
inspector școlar pt. dezvoltarea resurselor umane


