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1. SCOPUL PROCEDURII 

 Scopul prezentei proceduri este de a stabili modul de realizare, pașii, respectiv demersurile necesare 

pentru efectuarea inspecţiilor școlare de specialitate la clasă/curente/speciale, de către inspectorii şcolari de 

specialitate/profesorii metodiști ai Inspectoratului Şcolar Județean Satu Mare, în sistem online și/sau fizic, 

în contextul necesității respectării normelor de siguranţă sanitară stabilite de autorităţile de resort şi a 

reglementărilor generale şi sectoriale din Uniunea Europeană, precum şi în situaţia restrângerii sau 

suspendării activităţilor didactice care impun limitarea prezenței fizice a elevilor în unităţile de învăţământ 

în anul şcolar 2021-2022 la nivelul județului Satu Mare. 

 

 2. DOMENIUL DE APLICARE 

 Procedura se aplică în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare, pentru organizarea şi 

desfăşurarea inspecţiilor de specialitate la clasă/curente/speciale, pe discipline în sistem online și/sau fizic. 

 

 3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURALE 

 Legea nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 O.M.E.C.T.S. nr. 3753/09.02.2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de 

învăţământ; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar aprobată prin 

OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modificările și completările ulterioare (OME nr. 3713/2021); 

 Ordinul MECS nr. 3400/2015 de modificare a Regulamentului cadru de organizare și funcționare a 

inspectoratelor școlare; 

 OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare (OMEC nr. 6106/2020); 

 OME/OMS 5196/1756/2021pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor 

cu virusul SARS-CoV-2; 

 Adresa MEC/ DGÎP/ DIRECȚIA FORMARE CONTINUĂ nr. 6584/DGÎP/07.10.2020, privind 

desfăşurarea în sistem online a Inspecţiei speciale din cadrul examenelor pentru obţinerea/echivalarea 
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gradului didactic I precum şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice în cadrul examenului pentru 

acordarea gradului didactic I; 

 Adresa MEC/Direcția Generală Învățământ Preuniversitar nr. 35707/07.10.2020, privind apartenența 

inspectorilor şcolari în categoria excepțiilor de la interdicţia accesului în spațiul interior al 

grădinițelor; 

 Adresa ME/Direcția Generală Învățământ Preuniversitar nr. 33207/21.09.2021, cu Precizări privind 

organizarea și desfășurarea activității de inspecție școlară, în anul școlar 2021-2022; 

 Decizia ISJ SM nr 1282/08.10.2021 de numire a Corpului profesorilor metodiști ai Inspectoratului 

Școlar Județean Satu Mare. 

 

 4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURĂ 

 4.1. Definiții 

Nr. 

Crt. 

 

TERMENUL 

Definiţia şi /sau, dacă este cazul, actul care 

defineşte termenul respectiv 

 

1. 

 

Procedură documentată 

Modul specific de realizare a unei activități sau a unui 

proces, editat pe suport de hârtie sau în format electronic; 

Procedurile documentate pot fi proceduri de sistem şi 

proceduri operaţionale 

 

 

2. 

 

Procedura operaţională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor care 

trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor 

de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la 

succesiunea elementelor din cadrul derulării procesului 

respectiv. 

3. 
Ediţie a unei proceduri Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

 

4. 

 

Revizia în cadrul ediţiei 

Acţiunile de modificare, adăugare, actualizare, suprimare 

sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor 

componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, 

acţiuni care au fost aprobate şi difuzate. 
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4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.S. Procedura de sistem 

2. P.O. Procedura operaţională 

3. E. Elaborare 

4. V. Verificare 

5. A. Aprobare 

6. Ap. Aplicare 

7. Arh. Arhivare 

8. LEN Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare 

9. ME Ministerul Educaţiei  

10. IȘJ SM Inspectoratul Şcolar al Județului Satu Mare 

11. CM Compartimentul Management 

12. CCIȘ Compartimentul Curriculum și Inspecție școlară 

13. IȘDRU Inspector Şcolar Dezvoltare Resurse Umane 

14. CSA Compartimentul Secretariat Arhivă 

15. IȘG Inspector şcolar general 

16. IȘGA Inspectorul şcolar general adjunct 

17. IȘS Inspector şcolar de specialitate 

18. CCD Casa Corpului Didactic 

19. D/DAdj Director/Director adjunct 

20. CD Cadre didactice 

21. CA Consiliul de administrație 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII – ETAPELE ȘI ORGANIZAREA INSPECŢIEI 

 A) PLANIFICAREA INSPECȚIEI – CALENDAR: 

Nr. crt Activitatea Responsabili Termen 

1. 

Centralizarea datelor cu privire la 

candidaţi/numărul de inspecţii 

pentru fiecare disciplină şi 

publicarea procedurii pe site-ul şi 

forumul ISJ 

IȘS, IȘDRU 05.11.2021 

2. 
Planificarea inspecţiilor şi 

completarea graficului de inspecţii 

IȘS, IȘDRU, 

IȘGA 
08.11.2021 

După primirea tabelului cu numele candidaţilor pe discipline şi grade didactice/definitivat, inspectorul 

şcolar de specialitate repartizează inspecţiile, acolo unde este cazul, profesorilor metodişti.  

Inspectorul școlar/metodistul IȘJ stabilește, de comun acord cu candidatul, data realizării inspecției. 

Candidatul va anunța, cu cel puțin o zi înainte, amânarea sau reprogramarea inspecției în cazul apariției 

unor probleme obiective. 

Inspectorul școlar/metodistul IȘJ ține legătura cu candidatul, în vederea stabilirii condițiilor pentru 

derularea inspecției școlare de specialitate la clasă/curente/speciale în sistem online dacă situația 

epidemiologică va impune acest lucru.  

B) ORGANIZAREA INSPECȚIEI 

Unitatea de învățământ, conform adresei ME/Direcția Generală Învățământ Preuniversitar nr. 

33207/21.09.2021, va asigura condițiile transmiterii online a orelor. 

În anul școlar 2021 - 2022 inspecțiile școlare se organizează astfel:  

1. Inspecția specială din cadrul examenului pentru obținerea/echivalarea gradului didactic I precum și 

susținerea lucrării metodico – științifice în cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic I se 

realizează doar în sistem online, având în vedere atât specificul organizării și desfășurării cât și finalitățile 

acestor activități didactice.  

2. Inspecțiile de specialitate din cadrul examenului pentru definitivare în învățământ, inspecțiile speciale 

din cadrul examenului pentru obținerea gradului didactic II și inspecțiile școlare curente din cadrul 
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examenelor pentru obținerea/echivalarea gradului didactic I și pentru obținerea gradului didactic II se pot 

organiza și desfășura și în sistem online.  

3. Inspecțiile școlare de specialitate și alte tipuri de inspecții școlare legal prevăzute se pot organiza și 

în sistem online.     

4. Planificarea și organizarea activității de inspecție școlară se realizează în temeiul metodologiilor 

specifice - în cazul examenului pentru definitivare în învățământ și al examenelor pentru obținerea gradelor 

didactice II și I și în conformitate cu Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, 

aprobat prin OMEC nr. 6106/03.12.2020.   

În funcție de normativele în vigoare în contextul epidemiologic, orele se vor putea desfășura fie cu prezență 

fizică și/sau în sistem online.  

Orele cu prezență fizică se vor putea desfășura cu asigurarea păstrării locurilor stabilite ale elevilor, conform 

măsurilor esenţiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii 

cu virusul SARS-CoV-2 din Ordinul comun nr. 5196/1756/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare 

a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică şi 

Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului; 

În vederea derulării online a inspecției școlare, unitatea de învățământ asigură accesul pe platformă, sau pe 

aplicaţia informatică dedicată agreată, persoanei/persoanelor care realizează această activitate. 

Candidatul transmite pe e-mailul inspectorului/metodistului care urmează să efectueze inspecția, cu 3 zile 

înainte, programul și datele de conectare/link-ul necesare/necesar pentru accesul online la 

platforma/aplicația informatică utilizată de unitatea școlară în procesul de învățământ, pentru fiecare din cele 

4 ore și/sau activitate susținută. 

Cu o zi înainte de efectuarea inspecției, inspectorul școlar/metodistul IȘJ realizează o probă de conectare pe 

platformă/aplicaţia informatică cu candidatul în scopul verificării funcționării din punct de vedere tehnic al 

platformei/aplicației utilizate. 
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C) REALIZAREA UNOR CONVORBIRI PRELIMINARE PENTRU ORIENTAREA ÎN 

CONTEXT (cu persoanele abilitate pentru evaluarea competențelor profesionale ale cadrului didactic, 

respectiv cu cadrul didactic);  

Inspectorul va realiza convorbiri preliminare cu directorul unității de învățământ, profesori colegi ai 

candidatului, membri CA ai unității de învățământ. 

Candidatul transmite, cu 3 zile înainte de data inspecţiei, pe e-mailul inspectorului, sau metodistului, care 

urmează să realizeze inspecția, documentele vizate pentru verificare: dosarul personal (doar cu documente 

relevante) scanat, planificările calendaristice (pentru  clasele la care au loc asistenţele) scanate, proiectele de 

lecție (pentru cele 4 activități care urmează să fie inspectate). Inspectorul şcolar/metodistul  poate propune, 

dacă este cazul, modificări/corectări ale documentelor. 

D) ASISTENȚELE LA ORE ȘI COMPLETAREA FIȘELOR DE OBSERVARE A 

LECȚIILOR 

Conform regulamentelor de inspecţie pentru gradul corespunzător. 

Notă: Activităţile inspecţiei NU SE ÎNREGISTREAZĂ. 

E) AUTOEVALUAREA CADRULUI DIDACTIC INSPECTAT 

Autoevaluarea va avea loc la sfârșitul activităților inspectate, de asemenea online, pe o aplicație informatică 

agreată de inspectorul școlar/metodistul, candidatul și directorul unității de învățământ. 

F) ANALIZA ACTIVITĂȚII ȘI CONSILIEREA CADRULUI DIDACTIC INSPECTAT 

Analiza și consiliereacadrului ddactic va avea loc după autoevaluarea candidatului asupra activităților 

inspectate, de asemenea online, pe o aplicație informatică agreată de inspectorul școlar/metodistul, 

candidatul și directorul unității de învățământ. Crearea evenimentului și transmiterea invitațiilor vor fi 

realizate de inspectorul de specialitate sau metodistul IȘJ. 

G) REDACTAREA RAPORTULUI SCRIS DE INSPECȚIE ȘI CONSEMNAREA 

ACESTUIA ÎN REGISTRUL DE INSPECȚII AL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR 
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În cazul IS pentru gradul didactic I și în cazul inspecției pentru echivalarea titlului științific de doctor cu 

gradul didactic I, se aplică procedura centrului universitar în care candidatul își susține examenul. 

În cazul inspecțiilor susținute în cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul 

preuniversitar, acestea sunt realizate de o comisie formată din inspectorul școlar de specialitate/metodistul 

IȘJ și directorul/directorul adjunct din unitatea de învățământ în care se derulează inspecția. 

În cazul celei de-a doua inspecţie de specialitate pentru definitivare în învățământul preuniversitar, grila de 

evaluare a portofoliului profesional personal va însoţi procesul-verbal corespunzător. 

Circuitul/Transmiterea electronică a documentelor: 

1. În ziua efectuării inspecţiei, inspectorul școlar de specialitate/profesorul metodist IȘJ completează 

cele 4 Fișe de evaluare a activităților didactice și Raportul aferent inspecției de specialitate. După 

completare şi semnare, documentele, salvate sau scanate în format pdf, se transmit pe adresele de e-

mail ale candidatului și a directorului unităţii de învăţământ.  

2. Raportul şi cele 4 fişe semnate de inspectorul şcolar/metodistul IȘJ vor fi imprimate de către unitatea 

de învăţământ.  

3. Raportului i se va da număr de înregistrare şi va fi semnat şi ştampilat pentru conformitate, de către 

conducerea unităţii de învăţământ. 

4. Cele 4 Fişe de evaluare ale lecţiilor, vor fi semnate de luare la cunoştinţă, de către candidat (excepție, 

în cazul inspecţiei de definitivat, unde nu este nevoie de semnătura candidatului, iar directorul va 

completa şi fişa de evaluare aferentă). 

5. Directorul unităţii de învăţământ desemnează o persoană care scrie procesul-verbal, în registrul de 

inspecții şi va semna/ştampila pentru conformitate. 

6. Toate documentele, semnate, înregistrate, ştampilate, vor fi scanate şi retransmise pe mail, 

inspectorului şcolar de specialitate/metodistului IȘJ. 

7. Raportul şi fişele de evaluare, fizic, în dublu exemplar, conform cu originalul, vor fi transmise de 

către unitatea de învățământ IȘDRU în termen de 10 zile de la data efectuării inspecției (excepție 

raportul și fișele de evaluare pentru IC1 care vor fi transmise odată cu dosarul de înscriere). 

Notă: Pentru cazul în care şcoala este, sau intră în scenariul roșu, activităţile inspecţiei şi circuitul de 

transmitere a documentelor vor respecta aceeași procedură, cu excepția transmiterii audio-video a lecţiilor 
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din spatele clasei. Pentru scenariul roșu, participarea inspectorului şcolar/a metodistului IȘJ se va desfășura 

prin aplicaţia informatică dedicată învăţării online, folosită de candidat cu elevii săi, prin sistem de invitație. 

6. RESPONSABILITĂȚI 

 

 7. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI 

Nr. 

crt. 
Ediția 

Data  

ediției 
Revizia 

Data 

 reviziei 

Nr. 

pag. 
Descriere modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 I 
30.10. 

2020 2 
28.10. 

2021 32 
Actualizare  

 

 8. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Observații Semnătura Data 

1 

Management 

instituțional 

Szejke Ottilia 

  

 

      

2 

Curriculum şi 

Inspecție 

școlară 

Chiș Monica 

Liliana  
      

 

 

 

Nr. 

crt. 
Compartimentul (postul)/Acţiunea (operaţiunea) I II III IV V 

1 Inspector şcolar specialitat și dezvoltare resurse umane E     

2 Inspector şcolar generali adjunct  V    

3 Inspector şcolar general   A   

4 
Inspectori şcolari de specialitate 

Conducerile unităţilor de învăţământ 
   Ap  

5 Secretariat - Arhivă     Ah 
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9. FORMULAR DISTRIBUIRE PROCEDURĂ 

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia: 

Inspector școlar general - Anișoara BOITOR  

Nr. 

Ex. 
Compartiment Nume și prenume 

Data 

primirii 

Data 

intrării în 

vigoare a 

procedurii 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  

Management 

instituțional/inspec

tor școlar general 

adjunct 

Szejke Ottilia      

2.  

Inspecție școlară/ 

inspector școlar 

general adjunct 
Chiș Monica Liliana      

3.  Management Miclăuş Judit      

4.  Management Pițig Nicoleta      

5.  Management Erdei Enikő     

6.  Inspecție școlară Anderco Aida      

7.  Inspecție școlară Boroș Marius      

8.  Inspecție școlară Cosciuc Cristina      

9.  Inspecție școlară Dîngă Adriana      

10.  Inspecție școlară Fărăgău Eva Ioana      

11.  Inspecție școlară Gál Ilona - Gyöngyi     

12.  Inspecție școlară Govor Daniela      

13.  Inspecție școlară Leiti Monika      

14.  Inspecție școlară Lucaci Denes      

15.  Inspecție școlară Manea Daniela      

16.  Inspecție școlară Muntean Valerica Doina       

17.  Inspecție școlară Onea Vasile Marcian      
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18.  Inspecție școlară Pișcoran Năstaca      

19.  Inspecție școlară Sabou Rita Laura      

20.  Inspecție școlară Săsăran Mariana      

21.  Inspecție școlară Miclăuș Nicu Sever      

22.  CJRAE Cristea Sînziana      

23.  IȘDRU Sanislai Daniel      

 

 10. ANEXE 

Nr. 

anexa 
Denumirea anexei 

1 
DEFINITIVAT: FIŞA DE EVALUARE a activității didactice  în cadrul  inspecţiei de 

specialitate la clasă – inspector şcolar/metodist 

2 
DEFINITIVAT: FIŞA DE EVALUARE a activității didactice  în cadrul  inspecţiei de 

specialitate la clasă – director/director adjunct 

3 DEFINITIVAT: PROCES-VERBAL pentru  inspecţia de specialitate 

4 DEFINITIVAT: GRILA DE EVALUARE a portofoliului profesional personal 

5 
FIŞĂ DE EVALUARE  a activităţii didactice în cadrul inspecţiei curente/speciale pentru 

acordarea gradului didactic II                                              

6 RAPORT SCRIS încheiat la inspecţia curentă  pentru acordarea  gradului didactic  II 

7 RAPORT SCRIS încheiat la inspecţia specială  pentru acordarea  gradului didactic  II 

8 
FIŞĂ DE EVALUARE  a activităţii didactice în cadrul inspecţiei curente pentru acordarea 

gradului didactic I                                              

9 RAPORT SCRIS încheiat la inspecţia curentă  pentru acordarea  gradului didactic  I 
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Nr._____ /__________          ANEXA 1 

 

FIŞA DE EVALUARE  

a activității didactice  în cadrul  inspecţiei de specialitate la clasă 

Unitatea de învăţământ: .................................................. 

Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat: ......................... 

Funcţia didactică şi specialitatea: ...................................... 

Data efectuării inspecţiei: .............................................. 

Inspecţia este efectuată de inspectorul școlar/profesorul metodist: ............................ 

Nr. activităţii didactice: 1 /2 /3 /4 

 

Inspector școlar/profesor metodist , 

......................................................... 

Semnătura 

Analiză Aspecte evaluate: criterii 
Punctaj 

Maxim  Realizat  

1 2 3 4 

Activitate  

didactică 

  

Aspecte formale  

(documente, documentație, materiale didactice disponibile) 
1 

 

Proiectare – motivare 

(relaționarea intra- şi interdisciplinară, intra  şi cross-curriculară, perspectiva în raport 

cu unitatea de învăţare, relevanța pentru viaţă a conţinuturilor) 
1 

 

Conţinut ştiinţifico-aplicativ  

(obiectivizare, structurare, sistematizare, coerență, consistenţă) 
1 

 

Metode şi mijloace didactice  

(varietate, oportunitate, originalitate, eficienţă) 
1 

 

Climat psihopedagogic  

(ambient specific disciplinei, motivaţie pentru lecţie) 
1 

 

Elevii -  

dominante 

vizate  

Achiziţii cognitive, verbalizate/nonverbalizate 

(calitate, cantitate, relaţionare, operaţionalizare) 
1 

 

Deprinderi de activitate intelectuală individuală şi în echipă 

(operaţii logice, mecanisme de analiză şi sinteză, tipuri de inteligenţe, consecvenţă, 

seriozitate, ambiţia autodepăşirii, colegialitate, responsabilitate şi răspundere, 

flexibilitate în asumarea rolurilor)  

1 

 

Atitudine faţă de şcoală - statutul şi rolul la ora de clasă 

(pozitivă – colaborator, indiferentă – spectator) 
1 

 

Profesorul – 

dominante 

vizate 

Competenţe profesionale şi metodice  

(de cunoaştere – gradul de stăpânire, organizare şi prelucrare a informaţiei; de execuţie 

– rapiditatea, precizia acţiunilor şi distributivitatea atenţiei;              de comunicare – 

fluiditatea, concizia şi acurateţea discursului, captarea şi păstrarea interesului elevilor, 

abilitatea pentru activitate diferenţiată)  

1 

 

Competenţe sociale şi de personalitate  

(sociabilitate, comunicativitate, registre diverse de limbaj, echilibru emoţional, 

rezistenţă la stres, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, toleranţă, rigurozitate, 

obiectivitate, disponibilitate pentru autoperfecţionare) 

1 

 

TOTAL  10  
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         Nr. ________ /____________         ANEXA 2 

 

FIŞA DE EVALUARE  

a activității didactice  în cadrul  inspecţiei de specialitate la clasă 

 

Unitatea de învăţământ: .................................................. 

Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat: ......................... 

Funcţia didactică şi specialitatea: ...................................... 

Data efectuării inspecţiei: .............................................. 

Inspecţia este efectuată de directorul/directorul adjunct: ................................................. 

 

Aspecte 

urmărite 

 

Criteriul 

Punctaj 

Maxim  Realizat  

Cunoaștere 

ştiinţifică şi 

curriculară 

- cunoaşterea contextelor de învăţare şi a obiectivelor, a dificultăților de 

învăţare specifice disciplinei 

- cunoaşterea modului de proiectare a conţinuturilor disciplinei 

- cunoaşterea proceselor de predare şi învăţare   

- cunoaşterea teoriilor învăţării, a proceselor  şi metodelor de evaluare 

4 

 

Deprinderi 

didactice 

- planificarea, derularea şi coordonarea predării, potrivit grupului ţintă 

- operaționalizarea obiectivelor predării pe baza taxonomiilor actuale 

- monitorizarea, adaptarea şi evaluarea obiectivelor şi a proceselor de predare-

învăţare 

3 

 

Credinţe, 

atitudini, 

valori, 

implicare 

- disponibilitatea pentru schimbare, flexibilitate şi învăţare continuă  

- susţinerea elevilor în procesul de învățare, încurajarea atitudinilor 

democratice la elevi, în calitatea acestora de cetățeni europeni  

- implicare în activităţile curriculare, co-curriculare, extracurriculare, 

extraşcolare ale unităţii de învăţământ 

3 

 

TOTAL 10  

  

Concluzii şi recomandări: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Director/Director adjunct:    
 .......................................................    ...................       ................... 

               (numele şi prenumele)         (nota finală)     (semnătura) 
 

 

 

*Se transmite o singură fișă din acest tip.   
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Nr. ________ /_____________        ANEXA 3 

          

PROCES-VERBAL  

pentru  inspecţia de specialitate 

 
    Inspecţia de specialitate la clasă nr. :  ……. (*) 

    Unitatea de învăţământ: ........................................................................................................ 

    Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat: .............................................................. 

    Funcţia didactică şi specialitatea: ......................................................................................... 

    Data efectuării inspecţiei: ..................................................................................................... 

    Inspecţia este efectuată de: 

............................................................................................................................................................. 

    (numele şi prenumele, funcţia, gradul didactic, instituţia/unitatea de învăţământ de la care provine) 

 

    I. CONSTATĂRI ŞI APRECIERI 

 

    1. Activitatea didactică: 

    a) activităţi verificate: 

 

    b) proiectarea activităţilor (creativitate în conceperea lecţiilor/activităţilor, corelaţia dintre componentele 

actului didactic, strategii didactice şi evaluare): 

 

    c) desfăşurarea activităţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea 

mijloacelor de învăţământ în lecţie, creativitate în conducerea lecţiilor şi în orientarea acţiunilor şi gândirii 

elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanţei):  

 

    d) evaluarea randamentului şcolar - metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor învăţării: 

 

    e) nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control aplicate şi a 

evaluării longitudinale: 

 

    f) cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare: 

 

    g) competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu elevii, cu părinţii, cu cadrele didactice şi cu comunitatea 

locală): 

 

    h) autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele unui stil didactic 

elevat) 
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 2. Activitatea educativă în şcoală şi în afara ei:  

    

 3. Activitatea de perfecţionare (metodică şi ştiinţifică):  

 

 4. Aprecierea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ cu privire la activitatea didactică şi 

la conduita în cadrul şcolii şi al comunităţii şcolare: 

 

    II. Concluzii şi recomandări:  

................................................................................................................................................... 
     

    

 

 

  Inspector școlar/Metodist,  

     

   .............         .............     ...........        .................. 

 (numele şi prenumele)      (nota)1)       (semnătura) 

       

 

Director/Director adjunct/Responsabil comisie metodică de specialitate, 

 

 .............           .............    ............       ................. 

 (numele şi prenumele)       (nota)2)      (semnătura)                                                         

.................... 

(nota  finală) 
 

 

 

 

 

 

 

1) Nota acordată de inspectorul școlar/metodistul care a efectuat inspecția se obține calculând media aritmetică, cu două zecimale, 

fără rotunjire, a punctajelor realizate de candidat și consemnate în fișele de evaluare a lecțiilor/activităților la care a fost inspectat. 
2) Nota acordată de directorul/directorul adjunct/responsabilul comisiei metodice care a efectuat inspecția este egală cu punctajul 

realizat de candidat și consemnat în fișa de evaluare a lecțiilor/activităților la care a fost inspectat. 
3) Notă: (*): se precizează numărul inspecţiei de specialitate la clasă  (Inspecţia de specialitate nr. 1/2) în vederea obţinerii 

Examenului naţional de definitivare în învăţământ, anul şcolar .... 
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         Nr. ________ /_____________        ANEXA 4 

 

GRILA DE EVALUARE  

a portofoliului profesional personal 

 

Structură portofoliu 

profesional personal Conținut portofoliu profesional 

personal 

Barem de 

evaluare 

(punctaj 

maxim) 

Punctaj 

autoevaluare  

Punctaj 

evaluare 

Date personale 

Prezentare candidat 0,5 puncte   

Date de identificare candidat    

Încadrarea     

Orarul    

Curriculum Vitae (Europass)  0,25 puncte   

Scrisoare de intentie 0,25 puncte   

Documente suport 

Activitate la catedră 6,5 puncte   

Proiectarea/Planificarea materiei  2 puncte   

Planificarea anuală  
  

Planificarea semestrială    

Planificarea pe unități de învățare 

adaptată nivelului clasei  

  

Proiecte didactice (minim 10, pentru 

diferite tipuri de lecții) 2,5 puncte 

  

Instrumente de evaluare 1,5 puncte   

Testul predictiv cu baremele aferente    

Rezultatele testării și 

observațiile/concluziile  

  

Măsurile/planul de acțiune    

Catalogul profesorului 0,5 puncte   

Resurse materiale 2 puncte   

Resurse didactice adaptate nivelului 

clasei  

  

Fișe de lucru (pe nivel de performanță 

vizat)  

  

Cărți, culegeri, texte, teste, CD-uri, 

DVD-uri, etc.  

  

Folii retroproiector, prezentări    

Raport de progres școlar Raport de progres școlar 1 punct   

NOTA FINALĂ 

PORTOFOLIU 

PROFESIONAL PERSONAL 10 puncte  

  

                                                  

Numele și prenumele,             Funcția,               Semnătura,  

 

 

Candidat,  

Numele și prenumele     Semnătura,  
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Nr. ________ /_____________           
ANEXA 5 

(Anexa nr. 2 la metodologie) 

   

 

FISA DE EVALUARE 

a activitatii didactice in cadrul inspectiei curente/speciale  

pentru acordarea gradului didactic II 
 

Numele, initiala tatalui, prenumele cadrului didactic inspectat: 

Numele avut inainte de casatorie (acolo unde este cazul): 

Functia didactica: Specialitatea: 

Unitatea de invatamant/conexa in care se desfasoara inspectia: 

Unitatea de invatamant/conexa in care este incadrat: 

Data efectuarii inspectiei: 

Inspector scolar/metodist numit prin delegatia nr. din 

(numele si prenumele, functia didactica, specialitatea, gradul didactic, unitatea 

scolara de la care provine) 

ACTIVITATEA DIDACTICA 

A 
ACTIVITATE 

VERIFICATA 
Clasa/grupa 

Tipul lectiei/activitatii 
Titlul lectiei/ 

activitatii 

 

GRUPA DE INDICATORI CRITERII DE EVALUARE 
PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNCTAJ 

ACORDAT 

 

B 

PROIECTAREA 

ACTIVITATII 

(maximum 10p) 

Documentare stiintifica 2   

Definirea competentelor specifice si 

obiectivelor operationale 
2   

Corelatia dintre obiective si celelalte 

componente ale actului didactic (continut, 

strategie, mijloace de invatamant, forme de 

organizare, evaluare etc.) 

6   

 

C 

DESFASURAREA 

ACTIVITATII 

(maximum 40p) 

Reprezentarea continutului 2   

Economia (esentializarea) continutului 

Gradul de structurare si organizare a 

materialului (schema, planul, structura logica 

etc.) 

2   

Puterea efectiva a continutului (de a genera 

idei noi, opinii, solutii etc.) 
2   

Caracterul stiintific 2   

Corelatii intra- si interdisciplinare, 

caracter practic-aplicativ 
2   
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Corelatia continutului cu strategia didactica 

si cu tipul de interactiune 
4   

Raportul dintre durata afectata solicitarii 

copiilor/elevilor si cea afectata 

explicatiilor, in functie de specificul 

continutului, de tipul si de varianta lectiei, 

de particularitatile dezvoltarii 

psihointelectuale etc. 

6   

Concordanta naturii solicitarilor cu 

particularitatile continutului 
4   

Raportul dintre activitatea personala a 

elevilor si activitatea frontala, in contextul 

dat 
3   

Activitatea copiilor/elevilor la nivelul 

proximei dezvoltari 
3   

Organizarea colectivului si a activitatii 1   

Actiuni logice de organizare si prelucrare a 

informatiei. Actiuni strategice de dezvoltare 
2   

 

    

Impunere 1   

Diferentiere 2   

Evaluarea 2   

Crearea climatului afectiv-emotional 2   

D 

EVALUAREA 

RANDAMENTULUI 

SCOLAR 

(maximum 10p) 

Realizarea evaluarii predictive (matricea 

conceptuala de baza) 
1   

Realizarea evaluarii formative 1   

Relatia cerinte-obiective 1   

Realizarea progresului scolar (raportul dintre 

rezultatele obtinute de copii/elevi la 

inceputul si la finalul unei secvente de 

invatare) 

1   

Preocuparea pentru motivarea notei si/sau 

pentru formarea capacitatii de autoevaluare 
1   

Raportul dintre continutul evaluarii si 

continutul invatarii (cunostinte, priceperi, 

deprinderi, capacitati, aptitudini, atitudini, 

interese etc.) 

2   

Raportul dintre rezultatul evaluarii 

copiilor/elevilor de catre profesor si norma 

docimologica 
1   

Relatia dintre predare-invatare-evaluare si 

(compensare) ameliorare, pe parcursul 

activitatii didactice 

2   
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E 

CUNOASTEREA SI 

CONSILIEREA 

COPIILOR/ 

ELEVILOR  

(maximum 10p) 

Strategii de diferentiere si individualizare 4   

Adaptarea exigentelor la particularitatile de 

varsta /individuale ale copiilor/elevilor 
3   

Adaptarea exigentelor la programul zilnic al 

copiilor/elevilor 
3   

F 

COMPETENTE 

PSIHO-

RELATIONALE  

(maximum 5p) 

In raporturile cu copiii/elevii 5   

G 
AUTOEVALUAREA 

(maximum 10p) 

Autoanaliza 5   

Aprecierea obiectiva 5   

 

PUNCTAJ TOTAL ACORDAT 85   

  
   Inspector/Metodist,                                       Candidat, 

 

 

 

 

 

  

NOTA: 

 

Inspectorul scolar/cadrul didactic metodist care a efectuat inspectia: 

– utilizeaza fisa de evaluare a activitatii didactice pentru redactarea raportului de inspectie scris si pentru 

stabilirea calificativului final; 

– preda (la finalizarea activitatii) inspectorului scolar pentru dezvoltarea resursei umane fisele de evaluare a 

activitatii didactice (in numar de 4 sau, in cazul invatamantului prescolar, un numar mai mic de fise, in 

functie de tipul de activitate: monodisciplinara sau integrata), ca anexe ale raportului scris incheiat la 

inspectia curenta.  
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Nr. ________ /_____________                              ANEXA 6             
                                                                                                                                  (Anexa nr. 3 la metodologie) 
  

 

RAPORT SCRIS 
   încheiat la inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic II 

    

 

Numele si prenumele cadrului didactic inspectat: ..................................... 

Functia didactica si specialitatea: .............................................................. 

Unitatea de invatamant: ............................................................................. 

Data efectuarii inspectiei: .......................................................................... 

Cine efectueaza inspectia: ......................................................................... 

(numele si prenumele, functia, gradul didactic, unitatea de invatamant de la care provine) 

    

CONSTATARI SI APRECIERI 

 

1. Activitatea didactica: 

a) Activitati verificate: 

............................................................. 

.................................................................................................. 

b) Proiectarea activitatilor (creativitate in proiectarea didactica a lectiilor/activitatilor, corelarea dintre 

componentele actului didactic, strategii didactice si evaluare): 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

c) Desfasurarea activitatilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea 

mijloacelor de invatamant in lectie, creativitate in conducerea lectiilor si orientarea actiunilor si gandirii 

copiilor/elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performantei etc.): 

......................................................................................... 

........................................................................................ 

d) Evaluarea randamentului scolar (metode si tehnici de evaluare a rezultatelor invatarii din perspectiva 

competentelor specifice stabilite): 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

e) Nivelul pregatirii copiilor/elevilor, apreciat pe baza observatiei directe, a probelor de control aplicate si a 

evaluarii longitudinale: 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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f) Cunoasterea copiilor/elevilor (strategii de diferentiere si individualizare, continutul fiselor 

psihopedagogice): 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

g) Competente psihorelationale (in raporturile cu copiii/elevii, cu parintii, cu cadrele didactice si cu 

comunitatea locala): 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigentele unui stil didactic 

elevat): 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

2. Activitatea educativa in unitatea de invatamant si in afara ei (maximum 5 p): 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

3. Activitatea de perfectionare - metodica si stiintifica (maximum 5 p): 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

4. Aprecierea consiliului de administratie al unitatii de invatamant cu privire la conduita in cadrul 

unitatii de invatamant si al comunitatii scolare (maximum 5 p): 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

5. Concluzii - puncte forte, puncte slabe (se completeaza obligatoriu): 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

6. Recomandari (se completeaza obligatoriu): 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

 

  
Punctaj 

maxim 
Punctaj 

acordat 

Activitatea didactica (punctajul acordat la aceasta activitate 

se calculeaza ca media aritmetica a punctajelor consemnate in 

cele 4 fise de evaluare a activitatii didactice*) 
85   

Activitatea educativa in unitatea de invatamant si in afara ei 5   

Activitatea de perfectionare - metodica si stiintifica 5   

Aprecierea consiliului de administratie al unitatii de 

invatamant cu privire la conduita in cadrul unitatii de 

invatamant si al comunitatii scolare 
5   

Total 100   
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    NOTA: 
 

   In invatamantul prescolar, conform prevederilor Curriculumului pentru educatie 

timpurie in vigoare, se pot completa un numar mai mic de fise, in functie de tipul de 

activitate desfasurata de cadrul didactic: monodisciplinara 

sau integrata. 

 

Punctaj Calificativ 

91-100 Foarte bine 

81-90 Bine 

65-80 Satisfacator 

Sub 65 Nesatisfacator 

  
   Calificativ: .............................. 

   Data intocmirii raportului scris: ......................... 
  

 

   Inspector scolar/Metodist 
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Nr. ________ /_____________         ANEXA 7 

 

RAPORT SCRIS 

încheiat la inspecția specială pentru acordarea gradului didactic II 

  

Numele și prenumele cadrului didactic inspectat: 

........................................................ 

Funcția didactică și specialitatea: 

........................................................ 

Unitatea de învățământ:  

........................................................ 

Data efectuării inspecției: 

........................................................ 

Cine efectuează inspecția:  

........................................................ 

(numele și prenumele, funcția, gradul didactic, unitatea de la care provine) 
 

CONSTATĂRI ȘI APRECIERI: 

1. Activitatea didactică: 

a) Activități verificate:  

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

b) Proiectarea activităților (creativitate în proiectarea didactică a lecțiilor/activităților, corelarea dintre 

componentele actului didactic, strategii didactice și evaluare):  

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

c) Desfășurarea activităților (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea 

mijloacelor de învățământ în lecție, creativitate în conducerea lecțiilor și orientarea acțiunilor și gândirii 

elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanței etc.):  

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

d) Evaluarea randamentului școlar (metode și tehnici de evaluare a rezultatelor învățării din perspectiva 

obiectivelor stabilite):  

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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e) Nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observației directe, a probelor de control aplicate și a evaluării 

longitudinale:  

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

f) Cunoașterea elevilor (strategii de diferențiere și individualizare, conținutul fișelor psihopedagogice):  

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

g) Competențe psihorelaționale (în raporturile cu elevii, cu părinții, cu cadrele didactice și cu comunitatea 

locală):  

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigențele unui stil didactic 

elevat): 

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

2. Activitatea educativă în școală și în afara ei (maximum 5p):  

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

3. Activitatea de perfecționare - metodică și științifică (maximum 5p):  

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

4. Aprecierea consiliului de administrație al unității de învățământ cu privire la conduita în cadrul 

școlii și al comunității școlare (maximum 5p):  

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

5. Concluzii - puncte forte, puncte slabe (se completează obligatoriu):  

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

6. Recomandări (se completează obligatoriu):  

...........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  
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Punctaj 

maxim 

Punctaj 

acordat 

Activitatea didactică (punctajul acordat la această activitate se calculează ca media aritmetică a 

punctajelor consemnate în cele 4 fișe de evaluare a activității didactice) 
85   

Activitatea educativă în școală și în afara ei 5   

Activitatea de perfecționare - metodică și științifică 5   

Aprecierea consiliului de administrație al unității de învățământ cu privire la conduita în cadrul școlii și al 

comunității școlare 
5   

TOTAL: 100   

 

Punctaj Nota 

95-100 10 

85-94 9 

75-84 8 

65-74 7 

55-64 6 

45-54 5 

  

  

Nota: ............................................ 

    

Data întocmirii raportului scris: ............................. 

    

Inspector școlar/Metodist, 

................................................ 

                                                  

 

Pentru conformitate, 

Director, 

   .................................... 
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Nr. ________ /_____________        ANEXA 8 

(Anexa nr. 8 la metodologie) 

    

  

FIȘA DE EVALUARE 

a activității didactice în cadrul inspecției curente  

pentru acordarea gradului didactic I 

 

Numele, initiala tatalui, prenumele cadrului didactic inspectat: 

Numele avut inainte de casatorie (acolo unde este cazul): 

Functia didactica: Specialitatea: 

Unitatea de invatamant/conexa in care se desfasoara inspectia: 

Unitatea de invatamant/conexa in care este incadrat: 

Data efectuarii inspectiei: 

Inspector scolar/metodist numit prin delegatia nr. din 

(numele si prenumele, functia didactica, specialitatea, gradul didactic, unitatea de 

invatamant de la care provine) 

ACTIVITATEA DIDACTICA 

A ACTIVITATE VERIFICATA 
Clasa/grupa 

Tipul lectiei/activitatii 
Titlul lectiei/activitatii 

 

GRUPA DE INDICATORI CRITERII DE EVALUARE 
PUNCTAJ 

MAXIM 
PUNCTAJ 

ACORDAT 

 

B 
PROIECTAREA 

ACTIVITATII 

(maximum 10p) 

Documentare stiintifica 2   

Definirea competentelor specifice si a 

obiectivelor operationale 
2   

Corelatia dintre obiective si celelalte 

componente ale actului didactic (continut, 

strategie, mijloace de invatamant, forme de 

organizare, evaluare etc.) 

6   

 

C 
DESFASURAREA 

ACTIVITATII 

(maximum 40p) 

Reprezentarea continutului 2   

Economia (esentializarea) continutului 

Gradul de structurare si organizare a 

materialului (schema, planul, structura 

logica etc.) 

2   

Puterea efectiva a continutului (de a genera 

idei noi, opinii, solutii etc.) 
2   

Caracterul stiintific 2   

Corelatii intra- si interdisciplinare, 

caracter practic-aplicativ 
2   

Corelatia continutului cu strategia 

didactica si cu tipul de interactiune 
4   
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Raportul dintre durata afectata solicitarii 

copiilor/elevilor si cea afectata 

explicatiilor, in functie de specificul 

continutului, de tipul si de varianta 

lectiei, de particularitatile dezvoltarii 

psihointelectuale etc. 

6   

Concordanta naturii solicitarilor cu 

particularitatile continutului 
4   

Raportul dintre activitatea personala a 

copiilor/elevilor si activitatea frontala, 

in contextul dat 

3   

Activitatea copiilor/elevilor la nivelul 

proximei dezvoltari 
3   

Organizarea colectivului si a activitatii 1   

Actiuni logice de organizare si prelucrare a 

informatiei. Actiuni strategice de 

dezvoltare 
2   

Impunere 1   

Diferentiere 2   

Evaluarea 2   

Crearea climatului afectiv-emotional 2   

D 

EVALUAREA 

RANDAMENTULUI 

SCOLAR 

(maximum 10p) 

Realizarea evaluarii predictive (matricea 

conceptuala de baza) 
1   

Realizarea evaluarii formative 1   

Relatia cerinte-obiective 1   

Realizarea progresului scolar (raportul 

dintre rezultatele obtinute de elevi la 

inceputul si la finalul unei secvente de 

invatare) 

1   

Preocuparea pentru motivarea 

notei/rezultatului evaluarii si/sau pentru 

formarea capacitatii de autoevaluare 
1   

Raportul dintre continutul evaluarii si 

continutul invatarii (cunostinte, priceperi, 

deprinderi, capacitati, aptitudini, 

atitudini, interese etc.) 

2   

Raportul dintre rezultatul evaluarii 

copiilor/elevilor de catre profesor si norma 

docimologica 
1   

Relatia dintre predare-invatare-evaluare si 

(compensare) ameliorare, pe parcursul 

activitatii didactice 
2   

 

E 

CUNOASTEREA SI 

CONSILIEREA 

COPIILOR/ 

ELEVILOR  

Strategii de diferentiere si 

individualizare 
4   

Adaptarea exigentelor la particularitatile 

de varsta/individuale ale copiilor/elevilor 
3   
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(maximum 10p) Adaptarea exigentelor la programul zilnic 

al copiilor/elevilor 
3   

F 

COMPETENTE 

PSIHO-

RELATIONALE  

(maximum 5p) 

In raporturile cu copiii/elevii 5   

G 
AUTOEVALUAREA 

(maximum 10p) 

Autoanaliza 5   

Aprecierea obiectiva 5   

 

PUNCTAJ TOTAL ACORDAT 85   

  
 

Inspector/Metodist,                                                      Candidat, 
  

 

NOTA: 

   Inspectorul scolar/Cadrul didactic metodist care a efectuat inspectia utilizeaza fisa 

de evaluare a activitatii didactice pentru redactarea raportului de inspectie scris si 

pentru stabilirea calificativului final. 
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Nr. ________ /_____________         ANEXA 9 

(Anexa nr. 10 la metodologie) 

  

RAPORT SCRIS 

încheiat la inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic I 

  

 

Numele si prenumele cadrului didactic inspectat: ....................... 

Functia didactica si specialitatea: ................................................ 

Unitatea de invatamant: ............................................................... 

Data efectuarii inspectiei: ............................................................ 

Cine efectueaza inspectia: ........................................................... 

(numele si prenumele, functia, gradul didactic, unitatea de invatamant de la care provine) 

  

  

Constatari si aprecieri: 

 

1. Activitatea didactica: 

   a) Activitati verificate: .............................................................. 

   .................................................................................................... 

   b) Proiectarea activitatilor (creativitate in conceperea lectiilor/activitatilor, corelarea dintre componentele 

actului didactic, strategii didactice si evaluare): 

  ................................................................................. 

  ................................................................................. 

   c) Desfasurarea activitatilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea 

mijloacelor de invatamant in lectie/activitate, creativitate in conducerea lectiilor/activitatilor si orientarea 

actiunilor si gandirii elevilor/copiilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performantei etc.): 

   ....................................................................................... 

   ....................................................................................... 

   d) Evaluarea randamentului scolar (metode si tehnici de evaluare a rezultatelor invatarii):   

  ....................................................................................... 

  ....................................................................................... 

   e) Nivelul pregatirii copiilor/elevilor, apreciat pe baza observatiei directe, a probelor de control aplicate si 

a evaluarii longitudinale: 

  ....................................................................................... 

  ....................................................................................... 

   f) Cunoasterea copiilor/elevilor (strategii de diferentiere si individualizare, continutul fiselor 

psihopedagogice): 
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  ....................................................................................... 

  ....................................................................................... 

   g) Competente psihorelationale (in raporturile cu copiii/elevii, cu parintii, cu cadrele didactice si cu 

comunitatea locala):   

  ....................................................................................... 

  ....................................................................................... 

   h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigentele unui stil didactic 

elevat): 

   ....................................................................................... 

   ....................................................................................... 

2. Activitatea educativa in unitatea de invatamant si in afara ei (maximum 5 p): 

   ....................................................................................... 

   ....................................................................................... 

3. Activitatea de perfectionare - metodica si stiintifica (maximum 5 p): 

   ....................................................................................... 

   ....................................................................................... 

4. Aprecierea consiliului de administratie al unitatii de invatamant cu privire la conduita in cadrul 

unitatii si al comunitatii scolare (maximum 5 p): 

   ....................................................................................... 

   ....................................................................................... 

5. Concluzii (puncte forte, puncte slabe): 

   ....................................................................................... 

   ....................................................................................... 

6. Recomandari (se completeaza obligatoriu): 

   ....................................................................................... 

   ....................................................................................... 

  

  
Punctaj 

maxim 

Punctaj 

acordat 

Activitatea didactica (Punctajul acordat la aceasta activitate 

se calculeaza ca media aritmetica a punctajelor consemnate in 

cele 4 fise de evaluare a activitatii didactice.) 

85   

Activitatea educativa in unitatea de invatamant si in afara ei 5   

Activitatea de perfectionare - metodica si stiintifica 5   

Aprecierea consiliului de administratie al unitatii de 

invatamant cu privire la conduita in cadrul unitatii si al 

comunitatii scolare 

5   

Total 100   
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Punctaj Calificativ 

91-100 Foarte bine 

81-90 Bine 

65-80 Satisfacator 

Sub 65 Nesatisfacator 

  
Calificativ: ............................... 

 

Data intocmirii raportului scris:.............................. 
  

 

 

Inspector scolar/metodist, 

  

 

 

 

Pentru conformitate 

Director, 

 

 


