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Anexa 
 

 
ATENŢIE! 
 
Metodistul va efectua următoarele inspecţii pentru gradele didactice: 
-DEFINITIVAT –o singură inspecţie,numită specială,evaluarea activităţii cadrului didactic inspectat 
se va face prin acordarea unei note( nota apare menţionată în raportul de inspecţie scris în condica de 
inspecţii a şcolii şi pe copia raportului de inspecţie adusă de candidat la ISJ) 
-GRADUL DIDACTIC II- trei inspecţii,dintre care: două inspecţii curente finalizate prin acordare 
de calificativ (efectuate în primul an de la înscrierea candidatului şi cu respectarea intervalului dintre 
cele două inspecţii de cel puţin o lună);o inspecţie specială finalizată prin acordarea unei note (se 
efectuează în cel de al doilea an după inscrierea candidatului) ;  
-GRADUL DIDACTIC I- trei inspecţii,dintre care:  inspecţia curentă 1, finalizată prin calificativ şi 
efectuată în primul an de la înscriere (se verifică dacă candidatul a susţinut şi promovat colocviul de 
admitere la gradul I) ;inspecţia curentă 2,finalizată prin calificativ şi efectuată în al doilea an  ,de la 
înscriere ; inspecţia specială,finalizată cu notă şi efectuată în al treilea an de la înscriere ;  
 
 
Data efectuării inspecţiilor pentru participarea la susţinerea gradelor didactice se stabileşte 
astfel: 
- pentru definitivat ,gradul didactic II şi gradul didactic I-cele două inspecţii curente, datele 
efectuării inspecţiilor se stabilesc de comun acord între profesorul ce urmează a fi inspectat şi 
metodistul desemnat să efectueze inspecţia 
-inspecţia finală pentru obţinerea gradului didactic I se stabileşte de comun acord între 
coordonatorul lucrării ,preşedinte  ,vicepreşedinte al comisiei şi profesorul inspectat 
 
 
Acest model de raport se foloseşte pentru efectuarea inspecţiilor de : 
-DEFINITIVAT, 
-GRADUL II  
-GRADUL I-doar pentru cele două inspecţii curente 
 
 
 
 
 
Inspecţia curentă/preinspecţia(IC1 şi IC2) constă în 4 ore/activităţi  asistate şi urmăreşte 
proiectarea, planificarea şi realizarea activităţii didactice, evaluarea actvităţii elevului, progresul 
şcolar realizat de elevi prin raportarea rezultatelor şcolare obţinute de către elevi la data inspecţiilor 
curente la cele obţinute la evaluările anterioare, pe un interval de timp de cel puţin două luni, 
elaborarea de „instrumente” şi materiale necesare inovării practicii şcolare, cercetări constatative, 
operaţionale, ameliorative etc. La inspecţia curentă cadrul didactic inspectat este apreciat cu 
calificativ. Calificativul minim de promovare este „bine” pentru gradul II, respectiv „foarte bine” 
pentru gradul I. Inspecţia curentă este valabilă trei ani şcolari. Inspecţia specială pentru definitivat nu 
este valabilă ca preinspecţie pentru gradul II.  
 Inspecţia specială constă în asistenţă la minim 4 ore/activităţi şi urmăreşte activitatea 
didactică, activitatea educativă în şcoală şi în afara ei, activitatea de perfecţionare(metodică şi 
ştiinţifică), conduita în cadrul şcolii şi a comunităţii şcolare, puncte forte/puncte slabe, etc. La 
inspecţia specială se acordă notă. Nota minimă de promovare este 7 pentru definitivat, respectiv 8 
pentru gradul II şi gradul I. Inspecţia specială este valabilă numai în anul şcolar respectiv. (extras 
metodologie). 
 


