
Având în vedere O.U.G. Nr. 58/23.04.2020, publicată în Monitorul Oficial Nr. 347/29.04.2020, vă 
informăm că din momentul în care va fi transmis Ordinul de Ministru care reglementează procedura și 
calendarul susținerii lucrării metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I, la nivelul DPPD 
din cadrul Universității Valahia din Târgoviște va fi elaborată Procedura de organizare și desfășurare în 
sistem on-line a inspecțiilor pentru acordarea gradului didactic I în înățământ. 

În vederea realizării în bune condiții a activității de susținere on-line a lucrării metodico-științifice, avem 
rugămintea să luați legătura cu toți participanții, și să transmiteți datele solicitate, conform tabelului 
atașat, până la data de 19.05.2020. 

Întrucât activitatea se va realiza pe platforma instituțională a UVT vă rugăm ca atât dumneavoastră cât și 
ceilalți participanți să descarce pe dispozitivele pe care le vor utiliza pentru conexiunea audio-video, 
aplicația Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/ro-ro/microsoft-365/microsoft-teams/download-
app). 

Pe baza datelor transmise în tabelul atașat, Biroul pentru Tehnologia Informației va aloca fiecărui 
participant conturi pentru accesarea platformei. 

Informații cu privire la programarea și desfășurarea activității de susținere on-line a lucrării metodico-
științifice vor fi afișate pe site-ul DPPD (Formare continua), după primirea de la Ministerul Educației și 
Cercetării a reglementărilor specifice acestei activități. 

 

           Tabel date identificare participanți la susținerea on-line a lucrării metodico-științifice 
 

Participanți Numele și 
prenumele 

Unitatea la care 
funcţionează 

Număr telefon Adresă e-mail 

Inspector școlar/ Metodist 
ISJ  

 
 

  

Director/ Director adjunct     

Membru comisie metodică 1     

Membru comisie metodică 2     

Candidat     

 

Toate persoanele care au calitatea de identificare participanți la susținerea online a lucrării metodico-științifice 
sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate să fie prelucrate de Universitatea Valahia din Târgoviște, 
ca operator de date cu caracter personal, în scop educație - cultură, în conformitate cu Regulamentul U.E. 
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date.  
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