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Nr. 6269/2016 

 

GRAFICUL INSPECŢIILOR PENTRU DEFINITIVAT ȘI GRADE DIDACTICE 
PENTRU ANUL ŞCOLAR  2016-2017 

 
 

Nr. 
crt. 

Grad 
didactic 

Sesiun
e/serie 

Depunerea 
dosarului 

Tipul inspecţiei Perioada de 
realizare a 
inspecţiei 

Termen de 
predare a 

lucrării/ Obs 

 
1. 

 
Definitivat 

 
2017 

7 octombrie 
2016  

2 inspecţii de 
specialitate la 

clasă  la interval 
de cel puţin 4 

săpt. 

Prima inspecție 
până la data de 
23 decembrie 

2016 
A doua inspecție 
până la 31 martie 

2017 
 

Evaluarea 
portofoliului 

se va face , în 
ziua în care 

este efectuată 
cea de-a 

doua 
inspecție de 
specialitate  

2.  
Definitivat 

 
2018 

7 octombrie 
2016  

1 inspecție de 
specialitate la 

clasă 

13 februarie -5 
iunie 2017 

 

       

3.  Gradul II 2017 Dosar depus 
în octombrie 

2015 

 Inspecție 
specială 

11 ianuarie-1 
iunie 2017 

-- 

       

4. Gradul II 2018 Dosarul se 
depune  în 
octombrie 

2016 

Inspecție 
curentă-2 

11 ianuarie -5 
iunie 2017 

-- 

       

 
5. 

 
Gradul II 

 
2019 

Dosarul se va 
depune în 
octombrie 

2017 
 

Inspecție 
curentă-1 
înainte de 
înscriere 

 
11 ianuarie -5 

iunie 2017 

 

       

6. Gradul I 2015-
2017 

Dosar depus 
în octombrie 

2014 

Inspecție 
specială 

1 oct.2016- 
05 iunie 2017 

(după 
programarea 
DPPDurilor) 

 

       

7. Gradul I 2016-
2018 

Dosar  depus 
în octombrie 

2015 

Inspecție 
curentă-2 

11 ianuarie -5 
iunie 2017 

31 august 
2017 

       

 
8. 

 
Gradul I 

 
2017-
2019 

Dosar   depus 
în octombrie 

2016 
Colocviu în 

ian.-febr.2017 

 
 

 
--- 
 

 
31 august 

2018 
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9. Gradul I 2017-
2019 

 Dosar  depus 
în octombrie 

2016 
Colocviu în 

ian.-febr.2017 

Inspecție 
curentă-1 
înainte de 
înscriere 

07-15 octombrie 
2016 pentru 

Cazuri speciale- 
cu nota 10 la 

gradul II 

31 august 
2018 

10 Gradul I 2018-
2020 

Dosarul se va 
depune în 
octombrie 

2017 
 

Inspecție 
curentă-1 
înainte de 
înscriere 

  

       

 
 
 

INSPECŢIA DE  SPECIALITATE  LA CLASĂ pentru DEFINITIVAT –sesiunea  2017 
 
- Se realizează 2 inspecții  la câte 4 activităţi didactice 
-Procesele verbale se trec în registrul unităţii unde s-a efectuat inspecţia, iar copiile  se transmit  
împreună de cele 5 fișe de evaluare a activităților didactice , semnate  și ștampilate conform 
cu originalul pe fiecare pagină la IŞJ, în termen de 3 zile.  
-Adeverinţa privind nota obținută de candidat la evaluarea portofoliului profesional se transmite 
împreună cu copia  procesului  verbal de la a doua  inspecție de specialitate. 
 
-Se acordă note: ambii membrii ai comisiei (inpectorul/ metodistul respectiv directorul/ directorul 
adj) acordă câte o notă, în procesul verbal  se trec cele două note și media acestora. 
 

INSPECŢIA DE  SPECIALITATE  LA CLASĂ pentru DEFINITIVAT –sesiunea  2018 
 
- Se realizează o inspecție  la 4 activităţi didactice, a doua inspecție și evaluarea portofoliului  se va 
programa în anul școlar 2017-2018 
-Procesele verbale se trec în registrul unităţii unde s-a efectuat inspecţia, iar copiile  se transmit  
împreună de cele 5 fișe de evaluare a activităților didactice, semnate  și ștampilate conform 
cu originalul pe fiecare pagină la IŞJ, în termen de 3 zile.  
-Se acordă note: ambii membrii ai comisiei (inpectorul/ metodistul  și  directorul/ directorul adj) 
acordă câte o notă, în procesul verbal  se trec cele două note și media acestora. 
 

Inspecția curentă 1 și inspecția curentă 2 ( pentru obținerea gradului didactic I sau II) 
 
-Se realizează la  4 activităţi didactice 
-Raportul scris se trece în registrul unităţii unde s-a efectuat inspecţia şi se trimite redactat la 
calculator, însoțit de cele 4 fișe de evaluare a activităților didactice  semnate și ștampilate 
conform cu originalul pe fiecare pagină la IŞJ, în termen de 3 zile. (Fișele de evaluare se 
transmit într-un singur exemplar) 
                     -Se acordă calificative   
 
   

INSPECŢIA SPECIALĂ pentru gradul II 
            
 -Se realizează la 4 activităţi didactice 
Raportul scris se trece în registrul unităţii unde s-a efectuat inspecţia şi se trimite redactat la 
calculator, însoțit de cele 4 fișe de evaluare a activităților la clasă asistate  semnate și 
ștampilate conform cu originalul pe fiecare pagină la IŞJ, în termen de 3 zile. 
  -Se acordă note  
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INSPECŢIA SPECIALĂ pentru gradul I 
            
 -Se realizează la 4 activităţi didactice 
- Raportul scris se trece în registrul unităţii unde s-a efectuat inspecţia iar copia raportului semnat 
conform cu originalul pe fiecare pagină și ștampilat se trimite  la IŞJ, în termen de 3 zile 
  -Se acordă note   

 
 
 
Inspector şcolar general                             Inspector dezvoltare resurse umane  
Gârbea Petru-Ioan                                              Erőss Piroska  

 
 

 
 
                                                                  
 


