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REGULAMENTUL PRIVIND MODUL DE DESFĂȘURARE A INSPECȚIILOR
SPECIALE ȘI SUSȚINERII LUCRĂRILOR METODICO-ȘTIINȚIFICE
ÎN VEDEREA OBTINERII GRADULUI DIDACTIC I,
PENTRU SERIA 2019-2021, AN UNIV. 2020-2021
- Aprobat prin Hotărârea Senatului UBB nr. 17330/23.11.2020 –

Având în vedere precizările MEC transmise prin adresa nr. 6584/DGIP/07.10.2020,
respectiv adresa nr. 35924/DGIP/14.10.202; în contextul necesității respectării normelor de
siguranță sanitară, inspecțiile speciale și susținerile lucrărilor metodico-științifice pentru
acordarea gradului didactic I, seria 2019–2021, se vor realiza în sistem online. Aceste
activități nu se înregistrează.
Planificarea susținerii inspecției speciale și a lucrărilor se realizează de către membrii
comisiilor, cu acordul candidatului. Aceștia vor stabili de comun acord data și ora la care
se va desfășura inspecția specială și susținerea. Coordonatorul lucrării va transmite aceste
informații secretariatului DPPD cu 14 zile înaintea datei stabilite, astfel încât secretariatul
să poată comunica aceste informații inspectoratelor școlare, în timp util.
Platforma online, precum și modalitatea de transmitere online a activităților
didactice se va stabili de comun acord între comisie și conducerea unității de învățământ.
Se va realiza vizualizarea online a celor patru activități prevăzute pentru inspecția
specială, ulterior va avea loc susținerea publică a lucrării.
După etapa de deliberare, fiecare membru al comisiei prezintă, în sesiunea online,
nota acordată candidatului.
Președintele comisiei de examen stabilește, de comun acord cu directorul unității de
învățământ, procedeul de semnare și transmitere a documentelor întocmite la finalizarea
activităților
Cele două formulare de rapoarte (inspecția specială și susținere) vor fi postate pe
site-ul DPPD pentru a putea fi descărcate.
Cele două rapoarte (de la inspecția specială și de la susținere) cu toate semnăturile,
împreună cu referatul de recenzie vor fi aduse/trimise de către coordonatorul lucrării la
DPPD în termen de cel mult două săptămâni de la data susținerii, în vederea procesării și
realizării statelor de plată.

