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Metodologia privind selecţia cadrelor didactice metodiste la nivelul I.Ş.J. Giurgiu 

 

 

I. Dispoziţii generale 

 

Art.1  Prezenta metodologie stabileşte modalitatea  de dobândire a calităţii de cadru didactic metodist 

la nivelul judeţului Giurgiu. 

Art.2  Metodologia privind selecţia cadrelor didactice metodiste la nivelul I.Ş.J. Giurgiu se 

fundamentează pe următoarele acte normative:  

a)  Legea Educaţiei Naţionale (Legea nr. 1/10.01.2011 – art. 241 şi art. 242); 

b) O.M.E.C.T.S. nr. 5561 / 07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar cu modificările şi completările ulterioare; 

c) O.M.E.C.T.S. nr. 5547 / 06.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

d) O.M.E.C.T.S. nr. 5530 / 05.10.2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările şi completările ulterioare; 

e)  Nota M.E.N.C.S nr. 39014/21.09.2017. 

               În baza Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5561 /07.10.2011 cu modificările și completările ulterioare,  a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al inspectoratelor şcolare, aprobat prin O.M.E.C.T.S. 

Nr.5547/06.10.2011 cu modificările și completările ulterioare și a Notei M.E.C. nr 6098/DGIP/10.09.2020,  

în învăţământul preuniversitar îşi pot desfăşura activitatea metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţen 

Giurgiu pe discipline de învăţământ, în învăţământul preşcolar şi primar, precum şi pentru activităţi 

educative formale şi nonformale si programe comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.   

Art. 3 (1)În anul școlar 2020-2021, metodistii selectați în anii școlari precedenți pot fi 

reconfirmați în această calitate, la solicitarea acestora, dacă respectă criteriile stabilite.  

(2)Persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control nu pot fi și metodiști ai I.S.J. pe 

durata exercitării mandatului, dar pot participa la procesul de selecție  a metodiștilor. Prin excepție,  

persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control și care au specialități pentru care resursa 

umană la nivelul județului este deficitară, își pot exercita atribuțiile de metodist. 

(3)Profesorii metodiști încadrati prin concurs la CCD, profesorii metodiști din liceele pedagogice și 

profesorii mentori numiți prin ordin de ministru sunt membri de drept la disciplina/în domeniul de studiu 

care corespunde specializării înscrise pe diploma/diplomele de studii. 
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La selecţia pentru ocuparea funcţiei de metodist poate candida personalul didactic care 

îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii :  

a) a absolvit  o instituție de învatamânt superior de lungă durată în specialitate; 

b) este titular în învăţământul preuniversitar, are cel putin  gradul didactic II şi o vechime la catedră, în 

specialitate  de cel putin cinci  ani; 

c) a obtinut  calificativul  “foarte bine”  şi nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani; 

d) are apreciere/recomandare din partea inspectorului de specialitate ; 

e) are experiență în activități didactice desfășurate în sistem blended -learning sau online, în anul școlar 

2019-2020, certificată  de conducerea unității de învățământ; 

Selecţia metodiştilor pentru diciplina consiliere şi orientare/consiliere şi dezvoltare personală se face din 

rândul cadrelor didactice care îndeplinesc criteriile a)-e) şi  care au calitatea de diriginte. 

 

ORGANIZAREA SELECTIEI   

Selecţia pentru ocuparea funcţiei de metodist se organizează de către Inspectoratul Școlar Județean 

Giurgiu.  

Inspectoratul școlar  anunță organizarea selecţiei, prin transmiterea informațiilor în școli și prin 

postarea pe site a informaţiilor necesare înscrierii şi participării la selecţie.   

Inspectoratul şcolar postează pe site-ul www.isjgiurgiu.ro numărul locurilor, perioada de înscriere, 

metodologia de selecţie (inclusiv anexele), lista documentelor necesare înscrierii la selecţie şi calendarul de 

desfăşurare a selecţiei profesorilor metodişti pentru anul şcolar 2020 - 2021.   

Înscrierea la selecţie se face conform graficului de selecţie anunţat. Vor participa la selecție numai 

candidaţii ale căror dosare întrunesc integral condiţiile din prezenta metodologie.   

În vederea organizării şi desfăşurării selecţiei, Inspectorul Şcolar Județean Giurgiu constituie 

comisia de organizare şi desfăşurare a selecţiei.  

Dosarul de înscriere se va depune la Secretariatul ISJ Giurgiu, cu număr de înregistrare, şi 

cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare filă şi consemnate într-un opis:  

• Cerere de înscriere tip;   

• Recomandare din partea inspectorului de specialitate;  
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• Calificativul anual pe ultimii cinci ani;   

• Curriculum vitae (redactat dupa modelul de CV european);  

• Copii certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învãţãmânt de la care 

provine candidatul, ale:  

▪ deciziei de titularizare în unitatea de învăţământ;  

▪ adeverinţelor/certificatelor/diplomelor de acordare a ultimului grad        

didactic/a titlului ştiinţific de doctor;  

▪ actelor de studii (diploma de licenţă şi alte documente care susţin  CV-ul);  

▪ documente justificative pentru acumularea a 90 de credite  transferabile în 

ultimii cinci ani .  

▪ documente justificative pentru punctajul de la autoevaluare  

 

• Adeverinţã de vechime la catedra, în specialitate;  

• Opisul dosarului, pe care se va consemna numărul total de file.  

În vederea organizării și desfășurării selecţiei, Inspectorul Scolar Giurgiu constituie,  potrivit  prezentei 

proceduri, comisia de organizare și desfășurare a selecției pentru fiecare disciplină; 

Comisia de organizare și desfășurare a selecției pentru fiecare disciplină are următoarea componentă: 

 Președinte - inspectorul școlar de specialitate; 

 Membri  -  inspectorul școlar pentru dezvoltarea resursei umane  și directorul CCD  

În anul şcolar 2020-2021 selecția profesorilor metodiști pe discipline de studiu se va realiza astfel:  

 

ETAPELE ORGANIZĂRII  ȘI DESFĂŞURĂRII SELECŢIEI:   

  

1. Afişarea pe site–ul web www.isjgiurgiu..ro a informaţiilor privind desfășurarea selecției  profesorilor 

metodiști și a numărului de locuri disponibile pentru fiecare disciplină pentru anul școlar 2020-2021. 

2. Depunerea cererilor de reconfirmare a  metodistilor selectați în anii școlari precedenți pentru a  fi 

reconfirmați în această calitate, în anul școlar 2020-2021. 

3. Depunerea dosarelor  pentru funcţia de profesor metodist la secretariatul ISJ Giurgiu (în atenția 

inspectorului de specialitate);                                                                                                               

4. Desfășurarea selecţiei metodiştilor; 

5. Afișarea rezultatelor finale.                                                                                                                     

 

 

 

PROBELE DE SELECŢIE   

  

Selecţia pentru ocuparea funcției de profesor metodist  se face prin Evaluarea Curriculumului Vitae  

pe baza fișei de evaluare (Anexa 2). 
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DESFĂŞURAREA SELECŢIEI   

Evaluarea curriculumului vitae se face în plenul comisiei, pe baza documentelor din dosarul de 

înscriere iar rezultatele se consemnează în  fișa de evaluare. (Anexa 2) 

Punctajul minim al probei este de 35 puncte.  

Locurile pentru profesorii metodişti pentru specialitate ai ISJ Giurgiu vor fi ocupate de candidaţii 

promovaţi, în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita locurilor disponibile.   

Comisia de selecţie întocmeşte procesul-verbal în care se consemnează  rezultatele concursului. 

Procesul-verbal este semnat de toţi membrii comisiei.  Nu se admit contestații. 

 

7. DISPOZITII FINALE   

  

Numărul profesorilor metodişti ai ISJ Giurgiu pentru o specialitate se stabileşte, pe baza propunerii 

inspectorului de  specialitate.  

Numirea profesorilor metodiști promovați la selecția din anul școlar 2020 – 2021 se va face prin 

decizie a inspectorului școlar general al ISJ Giurgiu pe o perioadă de 5 ani. 

Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  
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ANEXA NR. 1 

 Cerere de reconfirmare  pentru ocuparea funcţiei de profesor metodist în  

specialitate, în cadrul Inspectoratului Şcolar Județean Giurgiu, în anul școlar 2020-2021 

  

Doamnă Inspector Şcolar General,  

  

 Subsemnatul(a), ___________________________________________________ , domiciliat(ă)     în 

__________________ str. ______________________ nr. ____, bl. ____, sc. ____, ap.___, telefon : 

____________________, cadru didactic titular pe postul/catedra 

______________________________________________  de la  unitatea de învăţământ 

__________________________________________________, gradul didactic _______, obţinut în anul 

________, vã rog sã-mi aprobați reconfirmarea ca metodist în anul școlar 2020- 2021, la specialitatea 

______________________________________________________ 

  

  

Data                          

                           

                    Semnătura  

  

  

 

 

 Doamnei Inspector Scolar General al Inspectoratului Şcolar Județean Giurgiu 
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                                                                                                                                         ANEXA NR. 2 

Cerere de înscriere pentru ocuparea funcţiei de profesor metodist în  

specialitate, în cadrul Inspectoratului Şcolar Județean Giurgiu 

  

Doamnă Inspector Şcolar General,  

  

 Subsemnatul(a), ___________________________________________________ , domiciliat(ă)     în 

__________________ str. ______________________ nr. ____, bl. ____, sc. ____, ap.___, telefon : 

____________________, cadru didactic titular pe postul/catedra 

______________________________________________  de la  unitatea de învăţământ 

__________________________________________________, gradul didactic _______, obţinut în anul 

________, vã rog sã-mi acceptaţi înscrierea pentru selecţia cadrelor didactice metodiste, specialitatea 

______________________________________________________ 

  

  

Data                          

                           

                    Semnătura  

  

  

 

 

 Doamnei Inspector Scolar General al Inspectoratului Şcolar Județean Giurgiu 
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ANEXA NR. 3 

Fişa de evaluare a Curriculumului Vitae  

Numele şi prenumele candidatului ____________________________________       

Data ___________________  

  

FIŞA DE EVALUARE A CURRICULUMULUI VITAE –  SELECŢIE PROFESORI METODIŞTI  

  

 

Nr. crt. Criterii Punctaj  Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj 

comisie 

 Gradul didactic I 2   

 
Cursuri postuniversitare 2/curs   

Masterat 3/master   

Doctorat 5/doctorat   

 
Participare la stagii de 

formare/perfecționare în specialitate  

 
  

- locale 2/stagiu   

-regionale 3/stagiu   

-naționale 4/stagiu   

- internationale   5/stagiu   

 
Experiența în activitate dovedită în: 

 
  

-funcții de conducere, îndrumare și control în 

MEN, CCD și I.S.J/ director/director adjunct/ 

metodist ISJ pentru diciplina la care   

concurează, metodist CCD 

5/funcție   

-experiență în activitatea de formare a cadrelor 

didactice în specialitate 

2/curs   

http://www.isjgiurgiu.ro/
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- membru în consiliul de administrație al 

unității de învățământ, responsabil de comisie 

metodică 

3/funcție   

- responsabil cerc pedagogic/ coordonator 

pentru proiecte şi programe educative şcolare 

şi extraşcolare  

3/funcție   

 
Lucrari de specialitate publicate cu 

ISBN/ISSN 

5/lucrare 

 

  

Articole de specialitate 

 

3/articol   

 
Inițiere, coordonare, participarea la proiecte 

pilot, la proiecte de reforma învățământului, la 

proiecte comunitare, la proiecte de integrare 

europeană,  în specialitate 

        

 
  

 Nivel local 3/proiect   

 Nivel interjudețean 4/proiect   

 Nivel național 5/proiect   

 Nivel internațional 10/proiect   

 
Cunoștințe de operare pe calculator 

evaluabile pe baza documentelor prezentate 

5   

  
  

  

 

Președinte comisie:___________________________________ 

 

Membrii comisiei:_____________________________________ 

 

                              _____________________________________ 
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ANEXA NR. 4 

 

Fişă de consemnare a rezultatelor finale  în cadrul  de selecţiei  profesorilor metodişti la nivelul ISJ Giurgiu 

  

  

  

Nr. 

Crt 

Nume și prenume Unitatea de învățământ Disciplina Punctaj  

evaluare 

Rezultat 

selecție 

      

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 5 
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ATRIBUŢIILE SPECIFICE PROFESORILOR  METODIŞTI  

  

• Monitorizează și organizează întreaga activitate metodică la disciplina respectivă în sectorul pe care îl 

coordonează;  

• Consiliază cadrele didactice din sectorul pe care îl coordonează,  în vederea aplicarii corecte a 

documentelor curriculare şi în vederea desfăşurării unui proces educaţional de calitate;  

• Monitorizează  şi consiliază profesorii debutanţi  din sectorul pe care îl coordonează, pe parcursul 

întregului an şcolar;  

• Participă la organizarea şi desfãşurarea concursurilor şcolare şi a examenelor naţionale;  

• Participă în comisii de lucru ale ISJ Giurgiu, şi se implică în activitãţile desfăşurate la nivel județean, la 

solicitarea inspectorului pentru specialitate;  

• Respectă cu stricteţe planificarea inspecţiilor pentru acordarea gradelor didactice, realizată de către 

inspectorul şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane în colaborare cu inspectorul şcolar de 

specialitate al disciplinei(lor) respective, în conformitate cu metodologiile M.E.N. în vigoare. 

• Are obligaţia de a depune la inspectorul şcolar de specialitate, la solicitarea acestuia, următoarele 

documente: copii conform cu originalul ale procesului-verbal de inspecţie la clasă sau ale raportului scris 

încheiat în urma inspecţiilor curente/speciale, a fişei de evaluare a activităţii didactice, pentru fiecare 

inspecţie în parte, dar şi a graficului de evidenţă a inspecţiilor efectuate. 

• Are obligaţia de a depune la inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane documentele prevăzute 

de către metodologiile M.E.C. în vigoare, la termenele stabilite de acesta.  

• Alte responsabilităţi atribuite de către inspectorul pentru specialitate.  
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ANEXA NR.6  

 

Calendarul selecţiei profesorilor metodişti, an şcolar 2020-2021 

 

1. Afişarea pe site–ul web www.isjgiurgiu..ro a informaţiilor privind desfășurarea selecție a profesorilor 

metodiști și a numărului de locuri disponibile pentru fiecare disciplină pentru anul școlar 2020 – 2021. 

            Termen: 21.09.2020 

2. Depunerea cererilor de reconfirmare a  metodiștilor selectați în anii școlari precedenți pentru a  fi 

reconfirmați în această calitate, în anul școlar 2020-2021.                                    Termen: 23.09.2020 

 

3. Depunerea dosarelor în vederea selecției pentru funcţia de profesor metodist la scretariatul ISJ Giurgiu 

(în atenția inspectorului pentru specialitate);                      

                                                                                         Perioada: 23 - 25.09.2020   

4. Desfășurarea selecţiei metodiştilor.  

Perioada: 25 - 28.09.2020  

5. Afișarea rezultatelor finale;                                                                                                                      

  Termen: 28.09.2020  

 

 

 

Anexa nr. 8  

 

Nr. crt. Disciplina Nr. de locuri  

1.  Învăţământ primar  1 - zona Nord 

2.  Limba engleză 1 - zona Nord 

3.  Informatică  2 

4.  Consiliere și orientare 1 

5.  Mecanică 1 

6.  Electric  1 
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