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Selecyia cadrelor didactice tn vederea ocupdrii funcliei de metodisti in specialitate, la nivelul
Inspectoratului $colar Teleorman, in anul Scolar 2012-2013

I. LISTA RESPONSABILILOR CU VERIFICAREA SI APROBAREA
PROCEDURIT

2. LISTA PERSOANELOR LA CARE SE DIFUZEAZA EDITIA

3. SCOPUL orocedurii ooerationale

l. Stabileite modul de realizare a acestei activitali, compartimentele gi persoanele
rmpllcaE;
Certifi cI existenfa documentatiei adecvate derulirii activitdf ii:
Asigure realizarea activitdfii procedurale, in conformitate cu normele legale in
materie:
Scopul specilic al procedu i este de aplicare a prevederilor Legii Educaliei Nalionale
nr. 1/2011, precum qi prevederile legislaliei secundare metodologii, regulamente,
precizfti. adrese ale M.E.C.T.S.

2.
3.

4.

Nr.
crt.

Elemente privind
responsabilii

Numele gi
Drenumele

Funclia Data Semnatura

l . l Verificat prol Emilian
Vrdjitoarea

Inspector
lcolar
generat
adiunct

t3.09.2012

t .2. Aprobat prof Valeria
Gherghe

lnspector
$colar
seneral

t4.09.2012
/<lL.ucl,t4

L

Nr.
crt.

Scopul difuztrrii CompartimentFunctia Nume gi
Drenume

Sentntrture

2.1 Aprobare Conducere Inspector
lcolar
seneral

Valeria
Gherghe 4'^$'

2.2. Avizarc Conducere lnspector
gcolar
general
adiunct

Emilian
Vr4itoarea

2.3. Aplicare Inspectorii
scolari ai ISJ

Inspectorii
scolari ai ISJ

lnspectorii
scolari ai ISJ



4. DOMENIUL DE APLICARE a orocedurii onerationale

Prezenta procedura est€ aplicabila la nivelul Compartimentului Cuniculum 9i
asigurarea calitelii din cadrul Inspectoratului $colar Teleorman

5.DOCUMENTATIA APLICABILA procedurii operationqle

Documentele de referinfd aplicabile activitdfii procedurale:
- Legea Educaliei Nalionale nr. l/2011;
- Legislalia secundara, emistr de MECTS li organizatiile subordonate acestuia

6.DESCRIEREA nrocedurii oneration!le

6.1. GENERALITATI

in baza Metodologiei formdrii continue a personalului didactic din invilimantul
preuniversitar aprobata prin OM nr, 5561/07.11.2011 $i a Regulamentului de organizare $i
funcfionare a inspectoratelor lcolare, in invaftunentul preuniversitar iii pot desfitura
activitatea metodigi ai Inspectoratului $colar Judefean pe discipline de invAlamant, in
invefdmantul pregcolar Si primar, precum $i pentru activitefi educative formale gi nonformale
gi programe comunitare in domeniul educaliei ii formirii profesionale.

6.1.1. La selecfia pentru ocuparea funcliei de metodist pe disciplina de invdfement
poate candida personalul didactic care indepline$te, cumulstiv, urmAtoarele condilii:
a) pentru funclia de educalor in invilimantul pregcolar - absolvirea cu examen de diplomi a
liceului pedagogic, absolvirea cu examen de diplomtr a colegiului universitar pedagogic sau a
unei gcoli echivalente, urmata de absolvirea unei institufii de invtldmant superior de lunga sau
d€ scurtd duratA, urmatd de un curs in domeniul psihopedagogic gi m€todic specific;
b) pentru funcfia de invdldlor/institulor - absolvirea cu exalnen de diplomd a liceului
pedagogic, absolvirea cu examen de diplomi a colegiului universitar pedagogic sau a unei
$oli echivalente, urmata de absolvirea unei institulii de invdldment superior de lunga sau de
scurti durata, urmatA de un curs in domeniul psihopedagogic Ai metodic specific,
c) pentru functia de profesor in invdfdmentul gimnazial /liceal - absolvirea cu examen de
licentA a unei institutii de invildmant superior de lungd duratd, sau echivalenta acesteia, in
profilul postului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii
postuniversitare de specialitate in profilul postului.
d) este titular in invAlimantul preuniversitag arc gradul didactic l/ll ii o vechime la catedrd
in specialitote de cel pulin 7 ani, pentrv specializarea activitdli educati|e nonformale valt
luate in considerare, gi specificatA in adeverintd, perioada corespunztrtoare activitdlii ca
diriginte 9i consilier educativ;
e) a oblinut cali/icathul anual "foarte bine " in ultimii I anl qi rr.r afost sanclionat disciplinar
in anul scolar curent:
fl are apreciere/recomdkdare din paftea Consiliului de administrafie al unigtii de invdldmant
unde funclioneazi gi avizul Consiliului profesoral;
g) la data sustinerii selecliei. mai are cel pulin patru ani pan|laimplinirea varstei standard de
Denstonare.



6.1,2, Numfuul de profesori metoditti pe discipline/specializdri este stabilit in funclie de

numarul de cadre didactice existent la nivelul disciplinei/specializarii

6.1.3. Numdrul de profesori metoditti care vor fi selectali la fiecare disciplind/specializare
este precizal in Anexa ./ la prezenta procedure

6.1.4. Corpul de profesori metodi$ti constituit in urma concursului va fi abilitat sd

efectueze inspeilii curente 9i speciale ale activitelii cadrelor didactice 9i pentru a participa la

efectuarea unor inspecfii specifice activitalii de inspeclie scolare a Inspectoratului $colar
Teleorman, in unitilile de invdlemant dinjudef, pe parcursul anilor lcolari 2012-20]'3 ' 2013-
2014, 2014-2015,2015-2016, din momentul emiterii deciziei de ctrtre inspectorul tcolar
general.

6.2,ORGANIZAREA SELECTIEI

Seleclia pentru ocuparea funcliei de profesor metodist se organizeaztr de cdtre
inspectoratul lcolar.

Inspectoratul gcolar are obligalia de a anunta organizarea selecliei, menliondnd locul
unde sunt afi$ate toate informaliile necesare inscrierii 9i participdrii la seleclie.

Inspectoratul qcolar afigeazd la sediul propriu gi pe site: numdrul locurilor' tematica
qi bibliografia de selecfie, perioada de inscriere, procedura de seleclie (inclusiv anexele) qi
lista documentelor necesare inscrierii la seleclie.

inscrierea la selecfie se faca conform graficului de seleclie anunlat. Vor participa la
selectie numai candidatii ale caror dosare intrunesc irlegltrl condifiile din prezenta procedura.

in vederea organizerii 9i desfl;uririi selecliei, lnspectoratul $colar Teleorman
constituie comisia de organizare gi desfA$urare a selecliei , cu 3 zile inainte de prima probi a
concursului.

Dosarul de inscriere se va depune la secretariatul lnspectoratului $colar Teleorman. cu
numtrr de inregistrare gi va cuprinde urmitoarele documente. numerotate pe fiecare fill 9i
consemnate intr-un opis:
l) cerere de inscriere (Anexa nr. 2)
2) recomandare din panea CA, cu avizul CP;
3) recomandarea inspectorului gcolar pentru educalie permanenta - pentru cadrele didactice
care doresc str devini metodiste la specializ^rea actiritdli educaliw nonformale;
3) scrisoare de intenliet
4) cudiculum vitae (redactat dupa modelul de CV european), suslinut cu documente
doveditoare anexatei
3) copii certificate "conform cu originalul" de cdtre conducer€a unitdfii de invdFmAnt de la
care provine candidatul. ale urmatoarelor documente:

a) actul de titularizare in unitatea de invelamant;
b) adeverinla/cenificatele/diplomele de acordare a gradelor didactice/a titlului $iinlific de

ooctor;
c) actele de studii (diploma, diploma de licenF etc.);

4) adeverinte de vechime la catedrE, in specialitate:
5) adeverinla cu calificativele din ultimii patru ani, in original;
6) opisul dosarului (in 2 exemplare), pe care se va consemna numarul total de file.

Comisia pentru organizarea 9i desftr$urarea selecliei la funcfia de metodist are urmatoarea
comDonenttr:



Pre$edinte: Inspector $colar General Adjunct - Coordonator al Compartimentului Curriculum

si Controlul Asigudrii Calitalii
Membri: director CCD

inspectori $olari pentru dezvoltarea resursei umane
insiectorii gcolari de specialitate pentru fiecare disciplinS'/specializare

Secretar: inspector $colar pentru mentorat

6.3. ETAPELE ORCANIZARII $I DESFA$URAzuI SELECTIEI

a) Apel pe site-ul ISJ privind desfdqurarea concursului de seleclie a profesorilor
metodigti.

Perioada evaluata: L09.2008 - 3l.08.2012

b) Depunerea dosarelor la secretariatul ISJ (in

c) Desfdlurarea etapei de evaluare a CV-ului

Datat 14.09.2012
atenf ia inspectorului de specialitate)

d) Desfagurareainterviului

e) Afi$arearezultatelor

0 Validarea rezultatelor, elaborarea gi comunicarea deciziilor.

Perioada: l7-20.09.2012

Perioada: 2l-25.09.2012

P erioada 27 -28.09.20 12

Datat 29 .09 .2012

Termen:5 .10 .2012

6,4. PROBELE DE SELECTIE

Seleclia pgntru ocuparea funcliei de profesor metodist cuprinde urmatoarele probe:

a) Evaluarea curriculum-ului vitae

b) Interviu in fala comisiei de seleclie

Ambele probe sunt obligatorii.

6.5. DESFA$URAREA SELECTIEI

a) Evaluarea CV-ului
Evaluarea curriculum-ului vitae se face in plenul comisiei, pe baza documentelor din

dosarul de inscriere. Analiza gi evaluarea rezultatelor oblinute in educalie 9i formare, a

aptitudinilor gi competentelor perconale se re alizeaz| pe baza itemilor $i punctajului din anexa

2 la prczenta metodologie. Punctajul maxim al probei este de 50 puncte, iar cel minim 20

puncte. (Figa de evaluate di'rl Anexa nr. 3)

b) Prc.lc4errsDei-dei
Interviul se susline in plenul comisiei, utilizdnd Fi|a de evaluare din Anexa J.

Punctajul maxim al probei este de 50 puncte, iar cel minim 30 puncte.



Punctajul total este de 100 puncte, iar punctajul minim de promovare este de 50 de

puncte, cu condilia promovtuii fiecdrei probe ln parte. Punctajul probelor pentru fiecare

candidat este inscris in borderoul de notare ptevazutin Anexa 5.

Loourile de metodilti ai ISJ vor fi ocupate in ordinea descrescdtoare a punctajului

oblinut.

Secretarul comisiei de selecfie intocme$te procesul-verbal in care consemneaza

desfisurarea gi rezultatele concursului. Procesul verbal este semnat de toli membrii comisiei'

6.6. DISPOZITII FINALE

Nu se admit contestafii.

Numirea metodittilor se face prin decizia I$J Teleorman, urmAnd sa fie reinnoifi

anual, ca urnare a evaluarii activitalii profesorilor metodilti.

in cazul eliberdrii funcfiei de metodist, locul vacant va fi ocupat conform prezentei

proceduri, cu revizuirea calendarului de activitili pi bibliografiei de concurs.

Profesorii metodi$ti vor fi evaluali anual conform figei din Anexa nr. 7.

Anexele l-7 fac pane integanti din prezenta procedura.

str. Carynli nr.1t 14&59, Al.xand a
T€r +40 (0)247 31 27 l2
Far: +40 (0)247 31 70 92

E-m.ll: hlt6l€o@yahoo.com bll6l6o@sJ|t.ro
wob sie:wwwj3lr.ro



ANEXA NR. I

TABEL CU NUMARUL DE LOCURI PE DISCIPLINE/SPECIALIZARI

Inspectgr $colar Gen€ral, Inspector $colar General Adjunct,

NR. CRT, DISCIPLINAJSPECIALIZAREA NUMAR LOCURI

METODIST

l . NI'TEE SI LITIRATURA ROMANA 30

2. LIt'.lgA SI LtTeRATURA FRANCEZA l 7

l . 'MBA SI LITERATURA ENGLEZA 1 8

4. MATEMATICA 30

5. FtzlcA l 3

6. CHIMIE 8

7. BIOLOCIE

8. GEOCRAFIE l 0

9. ISTORIE l l

10. DISCIPLINE SOCTO.UMANE 7

l l . INFORMATICA $I TIC l 0

12. iNvATAToRI 50

1 3 . EDUCATOARE 50

14 . iNVATAMANT SPECIAL 8

l ) . EDUCATIE FIZICA $I SPORT 20

l o . ARTE 8

t 7 . RELIGIE l 0

1 8 . DISCIPLINE TEHNICE 30

19. LIMBA RROMANI 2

20. SCOLARIZAREA RROMILOR 3

prof. Emilian VRAJITOAREA



 

ANEXA NR. 2 

 

 

Doamnei Inspector Şcolar General, 
 
 
 Subsemnatul/a........................................................, cadru didactic titular la 

............................................................................................., pe postul/catedra de 

..............................................................., cu gradul didactic ................., obţinut în anul 

...................., vă rog să-mi aprobaţi înscrierea pentru selecţia cadrelor didactice 

metodiste, specialitatea ………………………,  pentru anii şcolari  2012 – 2016.  

 

 

 

 

Data .........................................      Semnătura 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA NR. 3 

SELECŢIE  METODIŞTI 

Numele şi prenumele candidatului ____________________________________ 

Data ___________________ 

EVALUARE  CURRICULUM  VITAE 

Nr. 

crt. 

Criterii Punctaj 

maxim 

50 pct  

Punctaj 

realizat 

Studii  5  

Cursuri universitare 2  

Cursuri postuniversitare/ Masterat 2  

1 

Doctorat 1  

Participare la stagii de formare/perfectionare în 

specialitate si/sau în managementul educational 

9  

- locale, regionale, nationale (1 punct x stagiu, dar nu mai 
mult de 5 pct) 

5  

2 

- internationale  (2 pct x stagiu, dar nu mai mult de 4 pct) 4  

Experienta în activitate dovedita în: 16  

-functii de conducere, îndrumare si control în MECTS si 
I.S.J. Teleorman, director/director adjunct (1 punct/funcţie) 

4  

- membru în consiliul de administratie al unitatii de 

învatamânt, responsabil de comisie metodica (2 

pct/funcţie) 

4  

- responsabil cerc pedagogic, metodist, membru în 

consiliul consultativ, coordonator practică pedagogică (1 

punct/funcţie) 

4  

3 

- stagii formare  4  

4 Lucrări de management educaţional sau de specialitate 
publicate cu ISBN/ISSN 
Articole de management educaţional sau de specialitate 

4 

4 

 

5 Capacităţi organizatorice în desfăşurarea activităţilor 
metodice, olimpiade, concursuri şcolare, sesiuni de 
comunicări şi referate, comisii de lucru ale IŞJ, la nivel 
local/judeţean/naţional/internaţional, demonstrate prin 
decizii, adeverinţe, procese-verbale în ultimii 4 ani 

9  



 

- local (câte 0,5 p/activitate, nu mai mult de 4 p) 3  

- judeţean (câte 0,5 p/activitate, nu mai mult de 4 p) 3  

- naţional (câte 0,5 p/activitate, nu mai mult de 4 p) 3  

6 Cunoştinţe de operare pe calculator evaluabile pe baza 

documentelor prezentate 

3  

TOTAL 50  

 

EXAMINATORI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXA NR 4 

 

SELECŢIE  METODIŞTI 

Numele şi prenumele candidatului ____________________________________ 

Data ___________________ 

 

INTERVIU  

(Evaluarea interviului în faţa comisiei) 

Nr. 

Crt. 

Domenii Punctaj 

maxim 

50 pct 

Punctaj 

obţinut 

1 Aspecte referitoare la legislaţia şcolara: 

- Cunoaşterea legislaţiei din domeniul învăţământului 

şi a metodologiilor specifice postului 

- Cunoaşterea documentelor de reglementare a 

inspecţiei şcolare 

15  

2 Aspecte referitoare la curriculum: 

-concept, tipuri 

-programe şcolare, planuri cadru 

-Curriculum National, nucleu şi la decizia şcolii 

20  

3 Trăsături de personalitate: 

- Capacitate de perceptie globala şi sinteză, de 

adaptare, prezenţă de spirit, structuri caracteriale, etos, 

atitudini favorabile schimbării/inovării, empatie, 

disponibilitate şi rezistenţă la efort şi stres 

15  

 TOTAL 50  

 

 

EXAMINATORI: 

 

 



 
ANEXA NR. 5 

SELECŢIE  METODIŞTI 

 

Numele şi prenumele candidatului ____________________________________ 

Data ___________________ 

 

BORDEROU  DE  NOTARE 

Nr. 

crt. 

Proba Punctaj 

1 Evaluarea curriculum-ului vitae  

2 Interviu:  

3 Total general  

 

 

EXAMINATORI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA NR. 6 
 
 

 

SELECŢIE  METODIŞTI 

 

BIBLIOGRAFIE 

 Minimală 

 

Nr. 

Crt. 

Actul juridic/ metodologia/ 

bibliografia 

Conţinut 

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale 

1 O.M. nr. 5561/07.11.2011 Metodologia formării continue a personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar 

2 O.M. nr. 4925/8.09.2005 

 
O.M. 4607/28.06.2012 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar 

Ordin pentru completarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar 

3 O.M. 5547/06.10.2011 Regulamentul de inspecţie a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA NR. 7 
 
 
 

Fişa de evaluare anuală a metodiştilor 
 

        Profesorul metodist 
 
     - Realizează  inspecţiile curente şi speciale pentru obţinerea gradelor didactice, în 
conformitate cu planificarea I.S.J. şi în baza delegaţiei emise de către inspectorul şcolar 
general, respectând Codul de conduită al metodistului. 
    -  Participă,   alături   de   inspectorul   şcolar   de   specialitate,   la   inspecţiile   de 
specialitate/frontale/tematice,  la  solicitarea  I.S.J.,  în  baza  delegaţiei  emise  de  către 
inspectorul şcolar general. 
       - Face parte din comisii la nivel judeţean, la propunerea inspectorului şcolar de 
specialitate, cu avizul C.A. al I.Ş.J. 
      - Diseminează, în zona arondată, toate informaţiile primite de la I.Ş.J. 
      - Elaborează, cu avizul inspectorului de specialitate, calendarul întâlnirilor metodice pe 
zona de responsabilitate.  
       - Informează periodic despre desfăşurarea activităţii ştiinţifico-metodice în zona arondată   
şi   răspunde,   împreună   cu   inspectorul   şcolar   de   specialitate,   de organizarea   în   
bune   condiţii   a   etapelor   din   Calendarul   olimpiadelor   şi concursurilor şcolare pe 
discipline. 
        - Informează  I.Ş.J. despre  organizarea  unor  concursuri  în  afara  calendarului oficial   
M.E.C.T.S.,   respectiv   I.Ş.J.,   precum   şi   despre   modul   în   care   s-au desfăşurat. 
    -  Centralizează şi raportează, în termenele stabilite, toate situaţiile cerute de către I.Ş.J. 
      - Intocmeşte un dosar al sectorului repartizat cu responsabilul catedrei, plan managerial pe 
anul în curs, raportul de activitate pe anul şcolar trecut şi programarea activităţilor metodice. 
       -  Verifică lunar activităţile metodice din şcolile arondate conform anexei şi participă la 
una din activităţi. 
      - Ţine permanent legătura cu inspectorul şcolar de specialitate, pe probleme de organizare 
şi desfăşurare a activităţilor ştiinţifico-metodice/de formare continuă. 
     - Se implică în activităţile organizate de CCD, participând sau propunând activităţi 
metodico-ştiinţifice. 
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