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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după 
caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 
 

 Elemente privind 
responsabilii/ 

operaţiunea  

 
Numele şi 
prenumele 

 
Funcţia 

 
Data 

Semnătura  

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat  Ion Carmen 
 
 
Barbu Daniela 

Inspector şcolar – 
Dezvoltarea 
resursei umane 
Director C.C.D. 
Dâmboviţa 

23.09.2015 
 

 

1.2. Verificat  
 

Ion Sorin 
 
Istrate Gabriela 

Inspector şcolar 
general 
Inspector şcolar 
general adjunct 

25.09.2015  

1.3 Aprobat  În şedinţa CA al IŞJ 
Dâmboviţa 

Președinte CA 29.09.2015  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  
 

  
Editia/ revizia in 

cadrul editiei 
 

Componenta revizuită 
 
 

Modalitatea reviziei 
 

Data de la care se 
aplica prevederile 
editiei sau reviziei 

editiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia I - - ................. 
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia 
din cadrul editiei procedurii operationale  

 
 

4. Scopul procedurii operaţionale 
 
 Scopul prezentei proceduri este de a reglementa organizarea şi desfăşurarea selecţiei 
cadrelor didactice în vederea constituirii anuale a corpului de metodişti al Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Dâmboviţa 
 

 
 

5. Domeniul  de  aplicare a procedurii operaţionale 
 

 Procedura se aplică la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, pentru organizarea 
şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de 
metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, anual, pe discipline/ specializări/domenii, de 
către inspectorii şcolari cu atribuţii în domeniile Management si  Curriculum şi inspecţie şcolară.  
 Principalele activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurală sunt: 
curriculum şi inspecţie şcolară, activitatea extraşcolară, proiecte educaţionale, consilierul juridic, 
conducerea I.S.J Dâmboviţa. 
 Domeniile furnizoare de date şi/sau beneficiare ale rezultatelor activităţii procedurale, domenii 
implicate în activitate sunt: inspectorii şcolari din domeniul curriculum şi inspecţie şcolară, inspectorii 
şcolari din domeniul management, consilierul juridic, conducerea I.S.J. Dâmboviţa. 
  

 
 

  
Scopul difuzării 

 

Exemplar 
nr. 

Domeniul Funcţia 
Nume şi 
prenume 

Data 
primirii 

Semnătura 

3.1. 

Verificare-aprobare 2 IŞG, IŞGA 
IŞG, 
IŞGA 

Ion Sorin 
Istrate 

Gabriela 
  

Verificare-aprobare  CA 
Secretar 

CA 
Homeghiu 
Cătălina 

  

3.2. Aplicare 2 Management Insp. şc. 
Aldescu 
Mioara 

  

3.3. Aplicare 2 
Curriculum și 

inspecție școlară 
Insp. şc. 

Inspectori 
școlari 

  

3.4. Informare 1 CCD Dâmbovița Director  
Barbu 

Daniela  
  

3.5. Informare 1 Unităţi şcolare Directori -   

3.6. Evidenţă 1 Secretariat Secretar 
Miculescu 

Florina 
  

3.7. Înregistrare-Arhivare 1 Secretariat Secretar 
Miculescu 

Florina 
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6. Documente  de  referinţă şi reglementări aplicabile activităţii procedurate  
 

 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; 

 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare aprobat prin 
OMECTS nr. 5530/05.10.2011, modificat şi completat prin OMECS nr. 3400/18.03.2015; 

 Adresa MEN, nr. 58838/13.09.2013, privind selecţia metodiştilor Inspectoratelor şcolare 
judeţene; 

 Adresa MEN nr. 52898/14.08.2014, privind selecţia metodiştilor inspectoratelor şcolare 
judeţene; 

 Adresa nr. 54774/12.09.2014, privind degrevarea parţială de normă didactică la învăţământul 
preşcolar şi primar. 

 Adresa MECS nr. 48981bis/16.09.2015, privind selecţia metodiştilor inspectoratelor şcolare 
judeţene; 

 Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a ISJ Dâmboviţa 
 

7. Definiţii  şi  prescurtări ale termenilor utilizati in procedura operationala 

 
7.1.  Definiţii ale termenilor 

 

Nr. 
crt. 

Termenul Definitia si/sau daca este  cazul, actul care defineste termenul 

1. Procedură 

Prezentarea în scris, a tututor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor 
de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat, necesare îndeplinirii 
atribuţiilor şi sarcinilor, având în vedere asumarea 
responsabilităţilor.  

2. Procedură Operaţională (PO) 
Procedura care descrie o activitate sau un proces care se 
desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente din 
cadrul unităţii.  

3 
Ediţie a unei proceduri 

operaţionale 
Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 
operaţionale, aprobată şi difuzată 

4 Revizia în cadrul unei ediţii 
Acţiunile de modificare, adăugare, 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 

 
 

7.2.  Abrevieri ale termenilor 
 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1 PO procedură operaţională 

2 E Elaborare 

3 V Verificare 

4 A Aprobare 

5 Ap. Aplicare 

6 Ah. Arhivare 

7 F Formular  

8 LEN Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modific[rile ;i 
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complet[rile ulterioare 

9 MECS Ministerul Educaţiei si Cercetarii Stiintifice 

10 ISJDB Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa 

11 DM Domeniul Management 

12 MI Inspectori şcolari Management Instituţional 

13 MRU Managementul Resurselor Umane 

14 DRU Dezvoltarea Resursei Umane 

15 PE Proiecte educaţionale 

16 SSCMI Structura SCMI 

17 ISDCIȘ 
Inspectori școlari pentru domeniul Curriculum şi inspecţie 
şcolară 

18 DCIŞ Domeniul Curriculum şi inspecţie şcolară 

19 ISDRU Inspector Şcolar Dezvoltare Resurse Umane 

20 DFC Domeniul Financiar Contabil 

21 PI Personal Informatizare 

22 PSA Personal Secretariat Arhivă 

23 IŞG inspector şcolar general 

24 IŞGA inspectorul şcolar general adjunct 

25 IŞ inspector şcolar 

26 S secretar ISJ 

27 site www.isj-bd.ro 

28 D/ DA Director/director adjunct 

29 CD cadre didactice 

30 POR procedură operaţională revizuită 

 
 

8. Descrierea procedurii operaţionale, termene şi responsabilităţi  
 
8.1. Reconfirmare anuală a metodiştilor selectaţi în urma unor concursuri 
anterioare  
 

 Reconfirmarea este realizată de către inspectorii şcolari responsabili ai 
disciplinelor/specializărilor/domeniilor, prin:  

 analiza activităţii din anul şcolar precedent şi a respectării prevederilor Codului de conduită 
a personalului din inspectoratul şcolar (Anexa 3 la Regulamenul-cadru de organizare şi 
funţionare a inspectoratelor şcolare aprobat prin OMECTS nr. 5530/2011 şi modificat prin 
OMECS nr. 3400/2015); 

 analiza îndeplinirii  criteriilor de înscriere pe baza documentelor din dosare. Metodiştii vor 
transmite inspectorilor şcolari documente care atestă acumularea a 90 de credite 
profesionale transferabile în ultimii 5 ani; 

 
Termen: a treia săptămână a fiecărui an școlar 
Responsabil: inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane 
 

8.2. Identificarea anuală, la nivelul IŞJ Dâmboviţa, a disciplinelor/ 
specializărilor/ domeniilor pentru care este necesară organizarea concursului 
de selecţie a metodiştilor în vederea constituirii/completării corpului de 
metodişti ai ISJ Dâmboviţa  

 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița poate selecta metodişti pentru următoarele 

discipline/ specializări/ domenii, acestea nefiind obligatorii pentru fiecare an şcolar: 



                               
Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dâmboviţa 

 
Domeniul 

MANAGEMENT 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ  
NR. 8204 

SELECŢIA CADRELOR DIDACTICE ÎN 
VEDEREA CONSTITUIRII CORPULUI 

DE METODIŞTI AI INSPECTORATULUI 
ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 

Ediţia: I 
Nr.de ex.: 8 

Revizia: 0 
Nr.de ex. : - 

 
 

Cod: P.O.: S.C.M.01 
 

Exemplar nr. 1 

 

6 

 

 limba şi literatura română, limbi clasice și neogreacă; 
 limbi moderne; 
 matematică; 
 fizică; 
 chimie; 
 biologie; 
 istorie; 
 geografie; 
 discipline socio-umane; 
 învăţământ special; 
 profesori pentru învățământul primar; 
 profesori pentru învățământul preșcolar; 
 arte; 
 religie; 
 informatică şi T.I.C.; 
 educaţie fizică şi sport; 

 module de specialitate învățământ profesional și tehnic/ domenii de pregătire; 
 activităţi extraşcolare; 
 proiecte educaționale; 
 consiliere psihopedagogică; 
 logopedie. 
 
Disciplinele/ specializările/ domeniile pentru care se face selecţia anuală a metodiştilor sunt 

stabilite în funcţie de numărul de inspecţii estimate pentru anul şcolar în curs şi de gradul de implicare 
a persoanelor selectate în realizarea inspecţiilor (inspecţii de specialitate, generale, tematice) sau a 
altor activităţi specifice. 

 
Termen: a patra săptămână a anului şcolar 
Responsabil: inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane  
 

8.3. Informarea inspectorului şcolar general cu privire la disciplinele/ 
specializările/ domeniile pentru care este necesară organizarea concursului de 
selecţie a metodiştilor 
  
 Termen: a patra săptămână a anului şcolar 
 Responsabil: inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane 

 

8.4. Constituirea Comisiei judeţene pentru organizarea şi desfăşurarea 
selecţiei metodiştilor IŞJ Dâmboviţa şi a subcomisiilor pe discipline/ 
specializări/ domenii 

 Comisia judeţeană pentru organizarea şi desfăşurarea selecției metodiştilor este numită 
anual, prin decizia inspectorului şcolar general şi are următoarea componenţă: 

 preşedinte – inspectorul şcolar general adjunct; 
 membri    – directorul Casei Corpului Didactic Dâmbovița;  

– directorul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională           
Dâmbviţa; 

                       –  inspectorii şcolari  care coordonează disciplina/ specializarea/ domeniul; 
          –  profesori metodişti ai Casei Corpului Didactic Dâmbovița; 

 secretar  – un inspector şcolar. 
  Pentru fiecare disciplină/ specializare/ domeniu, organizarea şi desfăşurarea activităţilor care 
presupun selecţia metodiştilor IŞJ  este realizată de cel puţin două persoane, membre în Comisia 
judeţeană, acestea constituind subcomisia pe disciplină/ specializare/ domeniu. Nominalizarea 
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acestora se face în decizia dată de inspectorul şcolar general. Una dintre cele două persoane 
nominalizate are şi atribuţii de secretar. 

 
Termen: a patra săptămână a anului şcolar 
Responsabil: inspectorul şcolar general 

 
 

8.5. Stabilirea condiţiilor specifice constituirii corpului de metodişti IŞJ, pentru 
anul şcolar în curs, în concordanţă cu recomandările MECŞ:  

 
a) Numărul de locuri aferente fiecărei discipline/ specializări/ domeniu de activitate 
Numărul de metodişti pe discipline/ specializări/ domenii este stabilit în funcţie de numărul de 

cadre didactice existent la nivelul disciplinei/ specializării/ domeniului şi de numărul estimat de 
inspecţii şcolare, pentru anul şcolar în curs.  

 
Termen: a patra săptămână a anului şcolar 
Responsabil: inspectorul şcolar general adjunct 
 

 
b) Criteriile obligatorii şi particularizate la nivelul disciplinei/ specializării/ domeniului 
de activitate 
În corpul de metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa este selectat doar 

personal didactic de predare care deţine competenţe în proiectarea, conducerea, evaluarea şi 
monitorizarea actului didactic. 

La selecția pentru constituirea Corpului de metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Dâmbovița se poate înscrie orice cadru didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: 

 studii universitare, finalizate cu diplomă de licenţă, corespunzătoare funcţiei didactice din 
învăţământul preuniversitar; 

 titulare în învăţământul preuniversitar;  
 cel puţin gradul didactic II în învăţământ;  
 fac dovada acumulării a 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani; 
 calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani; 
 să nu ocupe funcţii de conducere sau de îndrumare şi control, prevăzute la art. 256 

din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
excepţia directorilor grădiniţelor cu program prelungit/ săptămânal, cu personalitate 
juridică, absolvenţi ai liceelor pedagogice/ şcolilor postliceale sau absolvenţi ai specializării 
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar. 

 are o vechime efectivă de predare, la disciplina/ specializarea/ domeniul pentru care 
doreşte să devină metodist, de minimum 7 ani;  

 Pentru domeniul Activităţi extraşcolare va fi luată în considerare şi specificată în 
adeverinţă, perioada corespunzătoare activităţii ca diriginte şi/ sau responsabil 
activităţi educative școlare și extrașcolare. 

 Pentru domeniul Proiecte educaţionale va fi luată în considerare şi specificată în 
adeverinţă, perioada corespunzătoare activităţii în calitate de coordonator pentru 
proiecte și programe. 

 are recomandarea inspectorului şcolar pentru activităţi extraşcolare/ a inspectorului 
pentru proiecte educaţionale - pentru cadrele didactice care doresc să devină metodiști 
pentru activităţi extraşcolare sau pentru proiecte educaţionale. 

 Criteriile pentru selecţia metodiştilor IŞJ sunt actualizate, anual, în funcţie de recomanrările 
MECŞ şi de alte condiţii specifice identificate, dacă este cazul.  
 Responsabilul activităţii face propuneri/ centralizează eventualele propuneri pentru modificări, 
făcute de inspectorii şcolari şi prezintă situaţia finală (în scris) preşedintelui  Comisiei judeţene pentru 
organizarea şi desfăşurarea selecției metodiştilor. 
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 Validarea eventualelor modificări se face de către preşedintele Comisiei judeţene pentru 
organizarea şi desfăşurarea selecției metodiştilor.  
 

Termen: a patra săptămână a anului şcolar 
Responsabil: director CCD 

 
c) Probele de concurs 
Selecția organizată pentru constituirea Corpului de metodişti ai IȘJ Dâmbovița  constă în trei 

probe obligatorii: 
 evaluarea CV- ului cuprinzând activităţile metodico - ştiinţifice şi educative ale 

candidatului, desfăşurate în ultimii 5 ani, la nivel local, judeţean şi naţional; 
 proba scrisă cu durata de 15 minute - test de evaluare a cunoştinţelor în domeniul 

legislaţiei şcolare şi a legislaţiei specifice activităţilor de perfecţionare/ formare continuă pe 
baza seturilor de subiecte (teste - grilă) întocmite de Comisia judeţeană; 

 interviul vizând evaluarea capacităţii candidatului: de a desfăşura activităţile specifice 
inspecţiilor şcolare; de a comunica cu personalul didactic inspectat, cu echipa de 
management a unităţii de învăţământ; această probă verifică competenţe din domeniul 
specific disciplinei/ specializării/ domeniului pentru care candidează candidatul. 

Probele de concurs pot fi modificate la nivelul disciplinei/ specializării/ domeniului. Pentru orice 
modificare, inspectorul şcolar responsabil realizează şi instrumentul specific aferent, necesar bunei 
derulări a probei de concurs.  

Responsabilul activităţii centralizează eventualele propuneri pentru modificări făcute de 
inspectorii şcolari şi prezintă situaţia finală (în scris) preşedintelui  Comisiei judeţene pentru 
organizarea şi desfăşurarea selecției metodiştilor. 

Validarea modificărilor este realizată de preşedintele  Comisiei judeţene pentru organizarea şi 
desfăşurarea selecției metodiştilor. 

Statutul de metodist IŞJ este obţinut de cadrele didactice care au obţinut cel puţin punctaj 
minim la fiecare dintre cele trei probe de concurs.  

 
Termen: a patra săptămână a anului şcolar 
Responsabil: director CCD 

 
d) Bibliografia orientativă, necesară în vederea susţinerii probelor de concurs 
Comisia judeţeană pentru organizarea şi desfăşurarea selecției metodiştilor  stabileşte lista 

conţinând reperele bibliografice, aceasta fiind popularizată odată cu informaţiile specifice de concurs. 
Validarea bibliografiei este realizată de preşedintele  Comisiei judeţene pentru organizarea şi 

desfăşurarea selecției metodiştilor. 
 
Termen: a cincea săptămână a anului şcolar 
Responsabil: inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane 

 

8.6. Stabilirea graficului de desfăşurare a probelor: depunerea dosarelor, 
proba nr. 1, proba nr. 2, proba nr. 3 şi afişarea rezultatelor după fiecare probă 
de concurs 

 
Comisia judeţeană pentru organizarea şi desfăşurarea selecției metodiştilor stabileşte graficul 

de desfăşurare a probelor selecţiei, conţinând proba şi zilele calendaristice aferente fiecăreia. 
 
Termen: a patra săptămână a anului şcolar 
Responsabil: director CCD 
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8.7. Transmiterea informaţiilor necesare, cu privire la desfăşurarea selecţiei 
pentru corpul de metodişti ai IŞJ Dâmboviţa  
 

Informaţiile necesare cadrelor didactice, în vederea participării acestora la concursul de 
selecţie în vederea constituirii corpului de metodişti ai IŞJ Dâmboviţa, se popularizează prin 
următoarele modalităţi:   

 postarea, pe site-ul IŞJ Dâmboviţa; 
 afişare la sediul instituţiei; 
 transmiterea informaţiei în unităţile de învăţământ din judeţ (utilizând poşta electronică). 

 Informaţiile vizează aspectele prevăzute la punctele 4 (a - d), 5 şi 7.3, în prezenta procedură. 
 

Termen: a patra săptămână a anului şcolar 
Responsabil: secretarul Comisiei judeţene pentru organizarea şi desfăşurarea selecției 

metodiştilor 
 

8.8. Primirea şi înregistrarea dosarelor depuse de candidaţi 
Cadrele didactice candidate la funcţia de metodist depun dosarele personale, la Secretariatul 

IŞJ Dâmboviţa, respectând intervalul de timp stabilit la punctul 5.  
Fiecare dosar depus se înregistrează. 
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente: 
 opisul dosarului, în două exemplare, dintre care un exemplar se restituie cu semnătură 

persoanei care a înregistrat înscrierea; dosarul se numerotează pe fiecare pagină, iar 
numărul total de pagini se consemnează în opis (redactat după modelul din Anexa 1); 

 cererea de înscriere (redactată după modelul din Anexa nr. 2); 
 curriculum vitae, model Europass ( Anexa 3), susținut cu documente doveditoare, 

conform criteriilor de evaluare a CV-ului, anexate în copie conformă cu originalul; 
 copii certificate “conform cu originalul” de către conducerea unității de învăţământ de 

la care provine candidatul ale: actelor de studii, certificatului de naștere şi, dacă este 
cazul, certificatului de căsătorie; actului de titularizare într-o unitate de învăţământ 
preuniversitar; adeverințelor/certificatelor de acordare a gradelor didactice; adeverinţelor/ 
certificatelor/ diplomelor care să ateste participarea la cursuri de formare continuă, 
respectiv desfăşurarea unor activităţi ca formator la nivelul disciplinei/specializării; alte 
documente care susţin criteriile de evaluare a CV- ului; 

 dovada acumulării a 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani; 
 adeverință cuprinzând calificativele obţinute de cadrul didactic în ultimii cinci ani şcolari, 

în original, eliberată de unitatea de învăţământ (redactată după modelul din Anexa nr. 5); 
 adeverință de vechime la catedră, în specialitate, în original, eliberată de unitatea de 

învăţământ (redactată după modelul din Anexa nr. 4); 
 recomandarea inspectorului şcolar pentru activităţi extraşcolare sau a 

inspectorului pentru proiecte educaţionale - pentru cadrele didactice care doresc să 
devină metodiști pentru activităţi extraşcolare sau pentru proiecte educaţionale. 
 

Termen: a cincea săptămână a anului şcolar 
Responsabil: secretarul IŞJ Dâmboviţa 

 

8.9. Primirea şi înregistrarea listei profesorilor metodişti încadraţi prin 
concurs la CCD Dâmboviţa, în vederea cuprinderii acestora în corpul de 
metodişti ai IŞJ Dâmboviţa, pentru anul şcolar în curs 

 
Având în vedere condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei 

corpului didactic (aprobat prin O.M. nr. 4897/2001, O.M.E.C.T.S. nr. 4713/2010, respective 
O.M.E.C.T.S. nr. 5554/2011) privind încadrarea prin concurs a cadrelor didactice pe posturile de 
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profesori-metodişti la casa corpului didactic, aceste persoane vor fi incluse direct în corpul de 
metodişti ai inspectoratului şcolar judeţean, la specializarea înscrisă pe diplomă/diplomele de studii.  

 
Termen: a cincea săptămână a anului şcolar 
Responsabil: secretarul IŞJ Dâmboviţa 
 

8.10.  Desfășurarea probei nr. 1. Evaluarea CV-ului 
 
 Subcomisiile stabilite pentru fiecare disciplină/ specializare/ domeniu, în cadrul Comisiei 
judeţene pentru organizarea și desfășurarea selecției, preiau, de la secretariatul IȘJ Dâmbovița, 
dosarele candidaţilor, spre verificare şi validare. 
 Evaluarea CV-urilor se realizează conform fişei din Anexa 7. Pentru fiecare candidat, se 
completează o fişă de evaluare a CV-ului. 
 Punctajul total obţinut de fiecare candidat, ca sumă a punctajelor pentru fiecare criteriu, este 
consemnat în fişa de evaluare a CV- ului. Punctajul maxim al probei este de 30 de puncte, iar cel 
minim este de 18 puncte. 
 Fiecare subcomisie realizează o centralizare a situaţiilor pentru toţi candidaţii (lista alfabetică 
a candidaţilor, punctajul obţinut de fiecare candidat şi menţiunea Admis/ Respins).  
 Situaţia centralizatoare este transmisă către secretarul comisiei judeţene pentru organizarea 
şi desfăşurarea selecției metodiştilor.  
 Secretarul comisiei judeţene pentru organizarea şi desfăşurarea selecției metodiştilor 
centralizează toate rezultatele existente la nivelul IŞJ Dâmboviţa, într-un singur document, pe care îl 
transmite spre avizare preşedintelui comisiei. 
 Fişele de evaluare ale candidaţilor se îndosariază şi se predau, spre arhivare, secretarului 
Comisiei judeţene. 
Dosarele candidaţilor se arhivează de către IŞJ Dâmboviţa.  

 
Termen: cel mult primele trei zile din a șasea săptămână a anului şcolar 
Responsabil: subcomisia fiecărei discipline/ specializări/ domeniu 
 

8.11. Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la proba nr. 1 – evaluarea CV-
ului 
 

Comisia judeţeană pentru organizarea şi desfăşurarea selecției metodiştilor postează, pe site-
ul IȘJ Dâmbovița şi la sediul instituţiei, la data prevăzută în graficul de desfăşurare a probelor, 
rezultatele selecţiei cadrelor didactice.  

Pentru dosarele de înscriere declarate respinse, se va specifica, în rubrica Observaţii, motivul 
respingerii dosarului de înscriere. 

Pentru această probă nu se admit contestaţii. 
Odată cu afişarea rezultatelor, se menţionează: La următoarele probe vor putea participa doar 

candidaţii declaraţi admişi la proba nr. 1. 
 
Termen: conform graficului de desfăşurare a probelor 
Responsabil: secretarul Comisiei judeţene pentru organizarea şi desfăşurarea 

selecției metodiştilor 
 

8.12. Programarea candidaţilor declaraţi admişi la proba nr. 1, în vederea 
susţinerii probei nr. 2 a selecţiei. Programarea se va face pe discipline 

 
Se afişează orarul desfăşurării probei nr. 2, menţionând următoarele aspecte: disciplina/ 

specializarea/ domeniul, ziua, intervalul orar şi locul de desfăşurare al probei. 
 



                               
Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dâmboviţa 

 
Domeniul 

MANAGEMENT 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ  
NR. 8204 

SELECŢIA CADRELOR DIDACTICE ÎN 
VEDEREA CONSTITUIRII CORPULUI 

DE METODIŞTI AI INSPECTORATULUI 
ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 

Ediţia: I 
Nr.de ex.: 8 

Revizia: 0 
Nr.de ex. : - 

 
 

Cod: P.O.: S.C.M.01 
 

Exemplar nr. 1 

 

11 

 

 
Termen: conform graficului de desfăşurare a probelor 
Responsabil: secretarul Comisiei judeţene pentru organizarea şi desfăşurarea 

selecției metodiştilor 
 

8.13. Elaborarea subiectelor pentru proba nr. 2 – proba scrisă 
Comisia judeţeană pentru organizarea şi desfăşurarea selecției metodiştilor elaborează 

subiectele, în concordanţă tematica şi bibliografia anunţată, în dimineaţa zilei în care se susţine proba 
de către candidaţi. 

Testul este de tip grilă.  
Subiectele sunt multiplicate pentru toţi candidaţii care participă la proba nr.2 de concurs. 
 

Termen: în ziua susţinerii probei nr. 2, conform graficului de desfăşurare 
Responsabil: secretarul Comisiei judeţene pentru organizarea şi desfăşurarea 

selecției metodiştilor 
 

8.14. Desfăşurarea probei nr. 2 – proba scrisă 
 
Proba se desfăşoară conform orarului afişat. 
Asistenţa candidaţilor este asigurată de către membrii din Comisia judeţeană pentru 

organizarea şi desfăşurarea selecției metodiştilor. 
Evaluarea se realizează în aceeaşi zi, de către subcomisia numită la nivelul disciplinei/ 

specializării/ domeniului. 
Lucrările candidaţilor se îndosariază şi se predau spre arhivare secretarului Comisiei 

judeţene. 
Punctajul maxim al probei este de 20 de puncte, iar cel minim este de 12 puncte. 
 
Termen: în ziua susţinerii probei nr. 2, conform graficului de desfăşurare 

 Responsabil: subcomisia fiecărei discipline/ specializări/ domeniu 
 

8.15. Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la proba nr. 2  
 
Comisia judeţeană pentru organizarea şi desfăşurarea selecției metodiştilor postează, pe site-

ul IȘJ Dâmbovița şi la sediul instituţiei, la data prevăzută în graficul de desfăşurare a probelor, 
rezultatele selecţiei cadrelor didactice pentru cele două probe susţinute.  

Pentru proba nr. 2 nu se admit contestaţii. 
Odată cu afişarea rezultatelor, se menţionează: La următoarea probă vor putea participa doar 

candidaţii declaraţi admişi la probele nr. 1 şi 2. 
 

Termen: conform graficului de desfăşurare a probelor 
 Responsabil: secretarul Comisiei judeţene pentru organizarea şi desfăşurarea selecției 

metodiştilor 

 
8.16. Programarea candidaţilor declaraţi admişi la probele nr. 1 şi 2, în vederea 
susţinerii probei nr. 3 a selecţiei 

 
Se afişează orarul desfăşurării probei nr. 3, menţionând următoarele aspecte: disciplina/ 

specializarea/ domeniul, ziua, intervalul orar şi locul de desfăşurare al probei. 
 

Termen: conform graficului de desfăşurare a probelor 
Responsabil: secretarul Comisiei judeţene pentru organizarea şi desfăşurarea selecției 

metodiştilor 
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8.17. Desfăşurarea probei nr. 3 - interviu 
 
Proba se desfăşoară conform orarului afişat. 
Evaluarea probei de interviu, vizând evaluarea capacităţii de a desfăşura activităţile aferente 

inspecţiilor şcolare, de comunicare cu personalul didactic inspectat, cu echipa de management a 
unităţii şcolare, se realizează de către subcomisia desemnată pentru fiecare disciplină/ specializare/ 
domeniu, pe baza grilei de interviu concepută în acest sens.  

Pentru fiecare candidat, se completează o fişă de evaluare. 
Fişele de evaluare ale candidaţilor se îndosariază şi se predau, spre arhivare, secretarului 

Comisiei judeţene. 
 Punctajul maxim al probei este de 50 de puncte, iar cel minim este de 35 de puncte. 

 
Termen: conform graficului de desfăşurare a probelor 

 Responsabil: subcomisia fiecărei discipline/ specializări/ domeniu 
 

8.18. Afişarea rezultatelor finale 
 

 Comisia judeţeană pentru organizarea şi desfăşurarea selecției metodiştilor postează, pe site-
ul IȘJ Dâmbovița şi la sediul instituţiei, la data prevăzută în graficul de desfăşurare a probelor, 
rezultatele selecţiei cadrelor didactice pentru cele trei probe susţinute.  
 Pentru proba nr. 3 nu se admit contestaţii. 
 Punctajul total maxim al probelor este de 100 de puncte, iar cel minim este de 65 de 
puncte, cu condiția promovării fiecărei probe în parte. 
 Punctajele probelor, pentru fiecare candidat, vor fi înscrise în borderoul de notare ( Anexa 
10). 
 Rezultatele selecției, pe candidaţi/ discipline sau specializări/ domenii, în ordine 
descrescătoare a punctajelor obţinute, vor fi postate, de către Comisia judeţeană, pe site-ul IȘJ 
Dâmbovița, în termen de cel mult două zile de la susţinerea ultimei probe, conform graficului aprobat. 
 Pentru ultimii candidaţi de pe listele unei discipline/ specializări/ domeniu, care au obţinut 
punctaj egal, se vor compara, în ordine, rezultatele obținute la probele: interviu, curriculum vitae, 
proba scrisă. Dacă un candidat a obținut la una dintre probe, luate în ordinea prezentată anterior, un 
punctaj mai mare, acel candidat este declarat admis. 

 
Termen: conform graficului de desfăşurare a probelor 
Responsabil: secretarul Comisiei judeţene pentru organizarea şi desfăşurarea selecției 

metodiştilor 
 

8.19. Validarea, în CA al IŞJ Dâmboviţa, a metodiştilor selectaţi prin concurs, 
pentru anul şcolar în curs 

 
Secretarul Comisiei judeţene înaintează spre validare, Consiliului de Administraţie al IȘJ 

Dâmbovița, listele finale cuprinzând cadrele didactice cu statut de metodist, pe discipline/ specializări/ 
domenii. 

 
Termen: în termen  de cel mult trei zile de la data afişării rezultatelor finale 
Responsabil: preşedintele Comisiei judeţene pentru organizarea şi desfăşurarea 

selecției metodiştilor 
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8.20. Emiterea deciziilor pentru corpul de metodişti (nu doar pentru cei 
selectaţi prin concurs) 

 
Pentru fiecare an şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia privind persoanele selectate 

ca metodişti ai inspectoratului şcolar, în anul şcolar respectiv. 
Metodiştii care săvârşesc abateri în activitate, fiind sancţionaţi conform art. 280 din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, pierd calitatea de metodist, iar decizia de numire devine nulă. 
 
Termen: în termen  de cel mult o săptămână de la data şedinţei CA al IŞJ Dâmboviţa 
Responsabil: inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane 
 

8.21. Transmiterea, către CCD Dâmboviţa, a listei cuprinzând metodiştii IŞJ, în 
vederea actualizării bazei de date pentru anul şcolar în curs şi organizării 
formării continue, în cadrul unui program de formare  
 

Termen: în termen  de cel mult două zile de la data şedinţei CA al IŞJ Dâmboviţa 
Responsabil: secretarul CA al IŞJ Dâmboviţa 

 

9. Responsabilităţi  
 

Nr. 
Crt. 

Domeniul 
(postul)/actiunea 
(operatiunea) 

I II III IV V 

0 1 2 3 4 5  

1 Inspector școlar DRU 
Director CCD  

E     

2 Inspector  şcolar  general 
Inspector  şcolar  general 
adjunct  

 V    

3 Consiliul de administrație 
al ISJ 

  A   

4 Domeniul Management 
Domeniul Curriculum și 
inspecție școlară 

   Ap.  

5 Secretariat     Ah. 

6 Informatizare     Ah. 
web 
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

ANEXA 1 

 

Concursul de selecție pentru constituirea corpului de metodişti ai ISJ Dâmbovița 
 

Numele și prenumele candidatului…………….............................................................  

Data depunerii dosarului de înscriere .......................................................................... 

 

OPISUL DOSARULUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semnătura candidatului

Nr. crt. Tip document Nr. pagină 

1    Cerere de înscriere 1 - ... 

2    Curriculum Vitae ... - ... 

3 Document  doveditor        CV  denumire........ ... - ... 

 ........... ... - ... 

 ........... ... - ... 

 Copii     certificate       de      unitatea      şcolară 

ex. Certificatul de naștere 

 
... - ... 

 Certificatului de căsătorie ... - ... 

 Copia actului de titularizare în unitatea de 
 

învăţământ 

 
... - ... 

 .............................................................. ... - ... 

 Adeverinţe în original  

ex. Adeverință de vechime...... 

 
... - ... 

 ............................................ ... - ... 

  
Recomandarea inspectorului şcolar pentru 
activități extraşcolare/proiecte educaţionale 
(în cazul cadrelor didactice care doresc să 
devină metodiști pentru domeniile: activități 
extraşcolare /proiecte educaţionale 
 

 
 
 
 

... - ... 

   

TOTAL PAGINI  
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ANEXA 2 
 
 
 

Domnule Inspector Școlar 
General, 

 
 
 

 Subsemnatul/a,  ............................................................................  ,  cadru  didactic  

titular  la ..........................................................................., pe catedra/ postul de 

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

……………………...……… vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul pentru selecția în 

corpul de metodişti al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmbovița la disciplina/ specializarea/ 

domeniul........................................................................ 

 

 
 
 
Data               Semnătura                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domnului Inspector Școlar General al I.Ș.J. Dâmbovița
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ANEXA 3 

 
 
 

 

 

 

Adeverinţă 
 
 
 
 

 Se adevereşte prin prezenta că doamna/ domnul ............................................................, cadru 

didactic titular la ...................................................................................., pe catedra/ postul de 

.................................................., din anul ..............., cu gradul didactic ............., are o vechime efectivă 

în învăţământ de ........... ani şi o vechime efectivă la catedră în disciplina/ specialitatea 

........................................................................................... de ........................ ani. 

 Eliberăm prezenta spre a-i servi la înscrierea pentru concursul de selecţie în vederea constituirii 

corpului de metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmbovița la disciplina/ specializarea/ domeniul 

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

 

 

 
 
 
 
 

 

  Director,        Secretar, 
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ANEXA 4 

 
 

Adeverinţă 
 
 
 
 

 Se adevereşte prin prezenta că doamna/ domnul ............................................................, cadru 

didactic titular la ...................................................................................., pe catedra/ postul de 

.................................................., din anul ..............., cu gradul didactic ............., a obţinut în ultimii 5 ani 

şcolari, următoarele calificative: 

Anul şcolar _____________ calificativul___________________ 

Anul şcolar _____________ calificativul___________________ 

Anul şcolar _____________ calificativul___________________ 

Anul şcolar _____________ calificativul___________________ 

Anul şcolar _____________ calificativul___________________ 

 Eliberăm prezenta spre a-i servi la înscrierea pentru concursul de selecţie în vederea constituirii 

corpului de metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmbovița la disciplina/ specializarea/ 

domeniul ............................... 

 

 

 
 
 
 
 
 

  Director,       Secretar, 
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ANEXA 5  
 
 

 
GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL CONCURSULUI DE SELECȚIE ÎN 

VEDEREA CONSTITUIRII CORPULUI DE METODIȘTI 

AI INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA 
 
 
 
 

NR. 

CRT. 
DENUMIREA ACTIVITĂȚII 

PERIOADA/ DATA 

DESFĂȘURĂRII 

1. Depunerea dosarelor de înscriere  

2. Evaluarea dosarelor de înscriere depuse  

3. Afișarea listei candidaților cu punctajele la CV  

4. Derularea probei nr. 2  

5. Afișarea listei candidaților cu punctajele obţinute  

la probele 1 şi 2 

  

 

6. Derularea probei nr. 3  

7. Afișarea rezultatelor finale ale selecției pe 

discipline/ specializări/ domenii 
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ANEXA 6 
Concurs de selecție metodişti 
Disciplina/specializarea .................................................... 
Numele şi prenumele candidatului ..................................................................................  
Data..................... 

 
 
 

FIŞĂ EVALUARE CV 
(Evaluarea activităţii pentru ultimii 5 ani) 

 
 

Nr. 

crt. 

 
Criterii/ subcriterii de evaluare 

Punctaj maxim pe 

criteriu/ subcriteriu 

Punctaj 

acordat 

Observaţii 

1 Condiţii obligatorii  
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
0 

 

a.Studii universitare  

b.Titular în învăţământ  

c.Grad didactic  

d. Obţinerea a 90 CPT în ultimii 5 ani  

e.Calificativ Foarte bine în ultimii 5 
ani 

 

f.Nu ocupă funcţie de conducere, 
îndrumare şi control 

 

g.Vechime în specialitate de 
minimum 7 ani 

 

h.Are recomandarea inspectorului 
şcolar 

 

2 Activitate la nivelul şcolii 12 
puncte 

Din care:   

a.Responsabil catedră/ comisie 
metodică/ alte comisii 

2,5 0,5 p/ an 
şcolar 

  

b.Susţinere lecţie în cadrul catedrei/ 

comisiei metodice 

2 0,4 p/ 
lecţie  

  

c.Susţinere referat/elaborare de 

materiale de specialitate în cadrul 

catedrei/ comisiei metodice 

1 0,2 p/ 
referat/ 
material 
elaborat 

  

e.Consilier educativ/ coordonator 
proiecte/ Responsabil C.E.A.C./ 
membru C.E.A.C. 

1 0,1 p/ an 
şcolar 

  

f.Membru în echipa de implementare 
a unor proiecte cu finanţare  
europeană 

1 0,5 p/ 
proiect 

  

g.Coordonare practică pedagogică 
elevi/ studenţi 

0,5    

h.Desfășurare activitate de consiliere 
(diriginte/ învăţător/ educatoare) 

2 0,4 p/ an 
şcolar 

  

i.Activitate cu elevi cu CES 1    

j.Rezultate obţinute cu elevii la 
olimpiade şi concursuri (nivel 
judeţean) 

1 0,5 p/ 
elev 

  

3 Activitate la nivel judeţean 14 
puncte 

Din care:   

a.Responsabil cerc metodic 1    

b. Susţinere lecţie în cadrul cercului 
metodic 

1    

c.Susţinere referat/prezentare de 
bune practici  în cadrul cercului 
metodic 

0,5 0,25 p/ 
referat 
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d.Inspector şcolar/director/ director 
adjunct/ metodist CCD   

1    

e.Metodist ISJ 1    

f.Membru Consiliu consultativ al 
disciplinei/specializării 

1    

g.Membru comisie judeţeană 
olimpiade şi concursuri şcolare 
(presedinte/ vicepreședinte/ secretar/ 
evaluator etc.) 

4 1 p/ 
comisie 

  

i.Participare cu referate şi comunicări 

la simpozioane la nivel judeţean/ 

naţional/ internaţional 

1 0,5 p/ 
lucrare 

  

j.Absolvirea de programe de formare 

avizate MECŞ 

1,5 0,5 p/ 
program 

  

k. Materiale publicate în reviste de 

specialitate cu ISBN/ ISSN 

1 0,5 p/ 
lucrare 

  

l.Activitate în calitate de formator, în 

programe avizate/ acreditate din 

oferta CCD (propuneri de oferte, 

realizare de activităţi de formare) 

1 0,5 p/ 
propunere 

ofertă; 
0,5 p/ 

susţinere 
de 

activitate 

  

4 Activitate la nivel naţional 4 puncte Din care:   

 a.Membru comisie naţională de 

specialitate/ olimpiade şi concursuri 

şcolare 

1    

 b.Membru în echipa de organizare a 

unor simpozioane naţionale/ 

internaţionale 

1 0,5 p/ 
activitate 

  

 c.Autor/ coautor de manuale școlare 
/ghiduri metodologice/ auxiliare 
curriculare/ lucrări în domeniul 
educaţional  

1    

 d.Rezultate obţinute cu elevii la 

olimpiade şi concursuri (faza 

naţională)  

1 0,5 p/ 
premiu 

  

 TOTAL 30 
puncte 
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ANEXA 7 
Concurs de selecție metodişti 
Disciplina/specializarea .................................................... 
Numele şi prenumele candidatului ..................................................................................  
Data..................... 

 
 

 

FIŞĂ DE EVALUARE A PROBEI DE INTERVIU 
 
 

Nr. 
crt. 

Criterii de evaluare Punctaj maxim Punctaj acordat Observaţii 

1 Autocunoaștere 7   

2 Deschiderea spre modernizarea 
lecției 

7   

3 Disponibilitate pentru lucrul în 
echipă 

6   

4 Competențe de specialitate și de 
didactica specialității 

15   

5 Cunoașterea metodologiei specifice 
inspecției școlare 

15   

 TOTAL 50 puncte   
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BIBLIOGRAFIE * 

ANEXA 8 

 
 
 

1. Legea educaţiei naţionale nr.1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 

2.Metodologia privind formarea continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
aprobată prin OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 

3. Regulamentul de inspecţie a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMECTS 

nr. 5547/06.10.2011; 

 

4. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin 
Ordinul M.E.N. 5.115/2014.
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ANEXA 9 

 
Concurs de selecție metodişti 
Disciplina/specializarea .................................................... 
Numele şi prenumele candidatului ..................................................................................  
Data..................... 
 
 
 
 
 

Grilă evaluare proba scrisă 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itemi test grilă Punctaj alocat Punctaj obţinut 

1. 2p  

2. 2p  

3. 2p  

4. 2p  

5. 2p  

6. 2p  

7. 2p  

8. 2p  

9. 2p  

10. 2p  

Total 20 puncte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluatori: 

 

1.    Semnătură    

 

2.    Semnătură    
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ANEXA 10 
 
 
 

 

BORDEROU DE NOTARE 
 

Nr. crt. 
Numele și 
prenumele 

candidatului 

Proba 1 – CV 
(max.30 puncte; 
min. 18 puncte) 

Proba 2 – test 
(max.20 puncte; 
min. 12 puncte) 

Proba 3 – 
interviu 
(max.50 

puncte; min. 35 
puncte) 

Punctaj 
acordat 

      

      

      

      

 
Documentul se va completa în ordine descrescătoare a punctajelor, pentru fiecare disciplină/ 
specializare/ domeniu. 
 
 
 
 

Evaluatori: 

 

1.    Semnătură    

 

2.    Semnătură   



                               

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Dâmboviţa 

 

Domeniul 

MANAGEMENT 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

NR.  

SELECŢIA CADRELOR 

DIDACTICE ÎN VEDEREA 

CONSTITUIRII CORPULUI DE 

METODIŞTI AI 

INSPECTORATULUI ŞCOLAR 

JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 

Ediţia: I 

Nr.de ex.: ...... 

Revizia: 0 

Nr.de ex. : - 

 

 

Cod: P.O. ………. 
 

Exemplar nr. 1 
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11. Cuprins 
 

Numărul 
componentei 

în cadrul 
procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina 

 Coperta 1 

1. 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei 
sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

2 

2. 
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 
operaţionale 

2 

3. 
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după 
caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

3 

4. Scopul procedurii operaţionale 3 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 3 

6. 
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii 
procedurate 

4 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 4 

8. Descrierea procedurii operaţionale 5 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 13 

10. Anexe, înregistrări, arhivări 14 

11. Cuprins 25 

 


