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2.	SCOP
Procedura stabileşte modul în care se organizează şi desfăşoară inspecţia specială pentru obţinerea gradului didactic I în regim online în Universitatea din Piteşti, în condiţiile stării de urgenţă/alertă şi a reglementărilor care prevăd măsura restrângerii sau suspendării cursurilor în toate unităţile şi instituţiile de învăţământ care impun limitarea prezenţei fizice a elevilor în unităţile de învăţământ, în contextul respectării normelor de siguranţă sanitară stabilite de autorităţile de resort şi a reglementărilor generate şi sectoriale din UE.
3.	DOMENIU DE APLICARE
Procedura este aplicată de persoanele implicate în organizarea şi derularea inspecţiei speciale pentru obţinerea gradului didactic I în regim online.
4.	DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
•	Ordinului   5561/07.10.2011    (cu   modificările   şi   completările ulterioare:   OM 3129/2013,   OM   5397/5.11.2013,   OM   3240/26.03.2014, OM 5439/2015,  OM 5386/30.09.2016, OM 3367/2017) privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
•	Metodologie privind organizarea,  desfăşurarea şi  evaluarea examenelor pentru acordarea gradului didactic II şi a gradului didactic I personalului didactic din învăţământul preuniversitar, MET-52-03UPIT din 11.06.2015;
•	Decretul nr. 195/16.03.2020 privind vederea instituirii stării de urgenţă pe teritoriul
României;
•	ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58/23.04.2020 privind luarea unor măsuri pentru
buna funcţionare a sistemului de învăţământ din 23 aprilie 2020;
•	OMEC 4206/06.05.2020 privind derogarea de la prevederile legale în învăţământul
superior, pe durata stării de urgenţă pe teritoriul României;
•	Adresa Ministrului educaţiei şi Cercetării nr. 8880/07.04.2020;
•	Adresa Ministrului educaţiei şi Cercetării către Instituţiile de învăţământ Superior -
Centre de Perfecţionare nr. 9154/18.05.2020;
•	Adresa ministerului Educaţiei şi Cercetării către Instituţiile de învăţământ Superior -
Centre de Perfecționare nr.  6584/07.10.2020.
•	4
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5. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 5.1. ABREVIERI
FTLIA - Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte 
DPPD - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic            
6. CONŢINUT
Art. 1. (a) Inspecţia specială din cadrul examenelor pentru obţinerea /echivalarea gradului didactic I, precum şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice în cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic I se realizează în sistem online, 
(b) Activităţile menţionate nu se înregistrează.
PARTEA I. Organizarea în regim online a inspecţiei speciale, precum şi a susţinerii
lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerea /echivalarea gradului didactic I
Art. 2. Planificarea susţinerii inspecţiei speciale şi a lucrării metodico-ştiinţifice se realizează de către centrul de perfecţionare, cu acordul candidaţilor şi al membrilor comisiei de examen.
Art. 3. Secretariate Centrului de Perfecţionare transmite periodic inspectoratului şcolar, pentru fiecare candidat, data şi ora la care este planificată susţinerea inspecţiei speciale şi a lucrării metodico-ştiinţifice, precum şi datele de contact ale membrilor comisiei de examen aprobate de MEC. Inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane transmite datele respective directorului unităţii de învăţământ în care este planificată susţinerea examenului.
Art. 4. Directorul /directorul adjunct al unităţii de învăţământ în care este planificată susţinerea examenului transmite tuturor membrilor comisiei, cu 3 zile înainte de data programată pentru desfăşurarea activităţilor în vederea susţinerii /echivalării gradului didactic I, pe email, cu confirmare de primire, toate informaţiile necesare pentru accesul online pe platforma /aplicaţia informatică utilizată de unitatea şcolară în procesul de învăţământ.
Art. 5. Directorul /directorul adjunct al unităţii de învăţământ va stabili lista nominală a cadrelor didactice din unitatea de învăţământ, care vor participa la şedinţa publică de susţinere a lucrării metodico-ştiinţifice.
Art. 6. Secretariatul centrului de perfecţionare va transmite prin e-mail membrilor comisiei de examen lucrarea metodico-ştiinţifrcă şi referatul de recenzare a lucrării elaborat de conducătorul ştiinţific.
PARTEA II. Desfăşurarea în regim online a inspecţiei speciale, precum şi a susţinerii
lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerea /echivalarea gradului didactic I
Art. 7. (a) Raportul scris încheiat la susţinerea inspecţiei speciale şi a lucrării metodico-
ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic I va fi completat pe baza notelor
acordate de membrii comisiei, de către preşedinte, care semnează. Raportul scanat
este transmis electronic către unitatea de învățământ în vederea consemnării, de către
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director, în registrul de inspecţii al unităţii. Directorul unităţii de învăţământ va transcrie în Registrul de inspecţii al unităţii şcolare şi va aviza prin „conform cu originalul” raportul transmis.
(b) Fiecare membru al comisiei prezintă, în sesiunea online, nota acordată candidatului.
Art. 8. Situaţia privind rezultatele examenului pentru acordarea /echivalarea gradului didactic I se va transmite spre validare Direcţiei de specialitate din MEC, în conformitate cu prevederile OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
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